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ÚVOD 
 
 
Milí kolegové, 
 
dostává se vám do rukou studijní materiál určený pro učitele etické výchovy. Obsahuje 
vybrané kapitoly z psychologie a v praktických aplikacích se zaměřuje především na práci 
s dětmi, event. s dospívajícími. Obsahuje spoustu cenných rad a informací vycházejících jak 
z teorie, tak z praxe. 
 
Celý text je rozdělený do 6 hlavních částí. První je věnována konceptu „prosociálnosti“, 
kde získáte přehled o této problematice, dozvíte se mimo jiné, co ovlivňuje naše prosociální 
chování, a zjistíte, co je to tzv. „komplexní prosociálnost“ a jak je možné rozvíjet 
prosociálnost ve škole. 
 
Druhá kapitola je nejrozsáhlejší částí tohoto studijního materiálu. Je věnována „sociální 
psychologii“ a budete se v ní zabývat sociálním učením, komunikací a jejími typy, 
mezilidskými vztahy a dále také problematikou sociální skupiny a skupinové dynamiky, opět 
se zaměřením na školní třídu. 
 
Třetí poněkud teoretičtější kapitola se zabývá „vývojovou psychologií“ a získáte zde přehled 
o modelech vývoje v pojetí Freuda, Eriksona, Piageta a Kohlberga. Právě v této části se 
zaměříme především na období dospívání jako jednu z etap ve vývoji jedince. Nemusíte však 
mít strach z „velkých teorií“ Snažili jsme se připravit tuto kapitolu jako výtah, který vám má 
sloužit především k odhalení nástrojů pro práci s lidmi.  
 
Na tuto teoretickou část navazuje další, nazvaná „přínos významných psychologů praxe 
pro práci s lidmi“. Zde se dozvíte o čtyřech, pro nás v tuto chvíli stěžejních, pojetích. 
Konkrétně půjde o pojetí Frankla, Adlera, Rogerse a o koncept transakční analýzy.  Pozorní 
čtenáři možná právě v této kapitole zjistí, že některé „modelové situace“ uvedené v této části 
zažívají při své práci dosti často. 
 
Patá kapitola se zabývá „tvořivostí“. Zde zjistíte, jaké fáze má tvořivý proces, jaké jsou 
možnosti a bariéry uplatňování tvořivého procesu a jak je možné tvořivě přistupovat ke krizi 
(tuto část zvláště doporučujeme☺). 
 
Poslední část, pomineme-li závěr, je věnována „hře“, resp. výchově prožitkem skrze hru, 
kde získáte velice užitečné informace o možnostech, pravidlech, ale i bariérách využití hry 
jako prostředku rozvoje osobnosti. 
 
Celý studijní materiál je připraven tak, aby vám umožňoval nebo alespoň usnadňoval 
samostudium. Podstatou tohoto samostudia je především to, že jste vzdáleni od vyučujícího a 
nemáte bezprostředně k dispozici rádce, průvodce, pomocníka, zpětnou vazbu nebo někoho, 
kdo by podporoval vaši aktivitu během studia. Tyto prvky jsme se s jistým zjednodušením 
snažili zařadit přímo do textu.  
 
Na začátku každé kapitoly jsou uvedeny hlavní studijní cíle, tedy to, co byste se měli 
v průběhu příslušné části dozvědět, resp. naučit. Na konci každé kapitoly je soubor otázek 
k zamyšlení. Úvaha nad odpověďmi vám, budete-li k tomu přistupovat zodpovědně, poslouží 
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jako zpětná vazba. Zjistíte totiž, kde máte ještě případně rezervy, které části je dobré ještě 
dostudovat a ověříte si rovněž vaši orientaci v probírané látce. Tyto otázky jsou vypracovány 
na principu autokorekce, tzn.  že odpovědi na ně je možné získat přímo v textu. Tento způsob 
autokorekce vám rovněž umožní vyhledat v textu znovu obtížnější pasáže a věnovat se jim 
event. podrobněji. 
 
Dalším prvkem, zajišťujícím do jisté míry zpětnou vazbu, jsou „klíčová slova“, která jsou 
uvedena vždy za každou kapitolou a zahrnují ty nejpodstatnější a nejdůležitější pojmy, které 
tvoří těžiště příslušné kapitoly a které byste po jejím prostudování měli znát. 
 
Text je rovněž doplněn o seznam literatury, a to dvojího druhu. Jednak o seznam literatury 
použité jednak zde uvádíme seznam literatury pro zájemce o další doplňující informace. 
 
Roli průvodce, rádce a pomocníka zajišťují v textu především dva prvky:  

 Tzv. popisný sloupec, který obsahuje ikony upozorňující na důležitá místa v textu a na 
další podstatné části (vysvětlení významu používaných ikon naleznete na následující 
stránce). Popisný sloupec je rovněž doplněn o poznámky a „hesla“ na okraji textu, která 
plní podobnou funkci jako ikony a usnadňují orientaci v textu. 

 Průvodce textem, který je zařazen rovnou do textu a je vždy v rámečku s příslušnou 
ikonou v popisném sloupci. Tento průvodce vyslovuje některé otázky a připomínky za vás 
a „posouvá“ vás dál v textu a usnadňuje vám orientaci. 

 
Našim cílem bylo připravit pro vás text, který splňuje hlavní cíle po obsahové stránce a je 
tedy „čítankou, resp. vybranými kapitolami z psychologie pro učitele etické výchovy“ a 
současně připravit text, ze kterého by se vám dobře studovalo, který by byl čtivý, zajímavý, 
názorný a přehledný. 
 
Hodnocení toho, do jaké míry se nám to podařilo, je teď na vás. Pusťte se do toho. 
 
Přejeme vám pokud možno příjemné studium a hodně úspěchů, síly a energie ve vaší práci, 
ale také hodně všeho, co se může hodit i mimo pracovní a studijní život, protože (naštěstí) 
nejen studiem a prací živ je člověk. 
 
 
 
 

Vaši autoři 



SEZNAM IKON POUŽÍVANÝCH V TEXTU, VČETNĚ JEJICH 
VYSVĚTLENÍ 

  
  

  
  

 

            

 

 
 
 

???  
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
Vážení,

 
 
 
 

Co se zde naučíte?  - pod touto ikonou najdete 
v několika bodech shrnutý cíl kapitoly 

Důležité místo v textu – věta či myšlenka, kterou 
je dobré si zapamatovat 

Průvodce textem – neformální průvodce textem, 
vyslovuje některé otázky a připomínky za vás a 
rovněž napomáhá v orientaci v textu 

Otázky k zamyšlení – vždy na konci kapitoly, 
pokusem o odpověď zjistíte, jak bylo vaše studium 
účinné, příp. kde je třeba ještě „zabrat“ 

Klíčová slova – vedle otázek jsou pro vás další 
zpětnou vazbou, zahrnují slova, jejichž význam 
byste po prostudování příslušné kapitoly měli znát 

Použitá literatura – zahrnuje seznam literatury, 
která vedle neutuchajícího zájmu a elánu sloužila 
autorům  jako inspirace či zdroj 

Literatura pro zájemce o další doplňující 
informace – může sloužit vám jako zdroj při 
neutuchajícím zájmu o probíranou problematiku 

Citát, příběh – ilustrativní příběh či citát 
vztahující se k probírané látce 

Schéma, graf – označuje zcela překvapivě místo, 
kde je umístěno schéma nebo graf 
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1. PROSOCIÁLNOST 
 
 
 
Co se zde naučíte: 

 dozvíte se zde, jaké typy chování existují, jaké jsou formy prosociálního 
chování 

 dokážete vyjmenovat podmínky prosociálního chování 
 dokážete na základě tří teorií vysvětlit prosociální chování 
 zjistíte, co může  ovlivňovat naše prosociální chování 
 získáte přehled o rozvoji prosociálnosti v jednotlivých etapách vývoje 

jedince 
 dozvíte se o výchovných stylech a o faktorech, které do nich zařazujeme, 

v souvislosti s tím o tzv. komplexní prosociálnosti  
 
 
 
1.1 Typy chování 
 
Člověk se setkává a sám se chová ve svém životě podle různých typů sociálního 
chování. Toto chování můžeme rozdělit podle dvou rovin: vertikální, tj. podle 
míry prospěchu, které chování přináší příjemci, a horizontální, tj. podle různosti 
a rozvětvenosti chování. 
 
J. Reykowski a Z. Smoleňska (in Roche, 1992) rozlišují ve vertikální rovině šest 
druhů chování: 
1. Exploatační chování (vykořisťování, zneužívání jiných) je zaměřeno na 

prospěch subjektu za cenu způsobení újmy jiné osobě. 
2. Egoistické chování je také zaměřeno na prospěch subjektu, ale újma druhé 

osoby není záměrná. 
3. Ipsocentrické chování je zaměřeno na prospěch subjektu. Druhá osoba 

nezískává výhody ani je neztrácí (jeho zájmy nejsou zahrnuty) 
4. Kooperativní chování je zaměřeno na oboustranný prospěch subjektu i jiné 

osoby nebo skupiny osob. 
5. Pomáhající chování je zaměřeno na prospěch druhé osoby, subjekt investuje 

svůj čas nebo jiné hodnoty. 
6. Altruistické chování je zaměřeno na prospěch druhé osoby za cenu újmy 

subjektu (obětování vlastních zájmů). 
 
První dva typy chování jsou antisociální, poslední tři jsou prosociální. Podle 
výše uvedeného dělení si můžeme uvědomit, že prosociální chování zaujímá 
širokou škálu hodnot, postojů, záměrů a faktorů. 
 
V horizontální rovině můžeme rozlišit následující formy prosociálního 
chování:  
Podle L. G. Wispé (in Roche, 1992) můžeme mezi jednotlivé formy 
prosociálního chování zařadit:  
 darování (např. finančních částek na dobročinné účely),  
 sympatie a porozumění (např. při obtížné situaci),  

 
Druhy chování 

 
Formy 
prosociálního 
chování 
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 pomoc při dosažení určitého cíle (např. pomoc při plnění úkolu),  
 nabídka ke spolupráci (ochota spolupracovat s jinými ve prospěch těch, kteří 

to potřebují),  
 podpora (při dosažení cíle nebo zabránění ztráty).  

 
Prosociálnost se v odborné literatuře definuje jako chování, které má být 
užitečné druhé osobě, skupině lidí nebo sociálnímu cíli, bez toho, že by se 
předem očekávala odměna. 
 
  
O´ Connor (in Roche, 1992) definuje jako prosociální činnost to, co někdo 
vykonává proto, aby druhému ulehčil námahu nebo problémy, nebo aby mu 
pomohl být spokojenějším, a přitom to dělá ”na svoje náklady”. 
 
Pro komplexnější pochopení prosociálního chování si uvedeme další definice, 
jejímiž autory jsou sociální psychologové, kteří zasvětli část svých výzkumů 
této formě sociálního chování. 
 

 E. Staub (in Páleník, 1995): Prosociální chování slouží jiným lidem. 
K tomu, aby se jedinec choval sociálně pozitivně, je třeba, aby chápal 
potřeby, tužby nebo cíle druhého a činil tak, aby je splnil. 

 J. Reykowski (in Páleník, 1995): Prosociální chování je činnost jednotlivce 
zaměřená na ochranu, podporu nebo zlepšení stavu externího sociálního 
objektu – jednotlivce, skupiny, společnosti, sociální instituce. 

 P. Mussen, N. Eisenberg-Berg (in Páleník, 1995): Prosociální chování se 
vztahuje na činnosti konané s úmyslem pomoci nebo být prospěšný jiné 
osobě (skupině osob) bez toho, že by jeho aktér očekával za to odměnu. 
Taková činnost aktéra něco stojí, vyžaduje od něho oběť nebo vystavení se 
riziku. 

  
Na rozdíl od jiných typů chování (agrese, hra atd.), které jsou běžné mezi přáteli 
a které uspokojují potřeby autora konání v sociálním kontextu, prosociální 
chování předpokládá odpoutat se od svých vlastních potřeb a sloužit potřebám 
ostatních lidí. Zeldin, Small a Savin – Williams (in Roche, 1992) zdůrazňují tři 
podmínky, které podle přísného kriteria musí prosociálnost splňovat. 
1) Činnost má být ve prospěch jiného jednotlivce nebo skupiny. 
2) Vykonavatel takové činnosti ji nemá plnit jako povinnost vyplývající z jeho 

role. 
3) Takové chování má být nezištné a nemá být požadované ze strany jiného 

jednotlivce. 
 
Většina autorů nerozlišuje mezi prosociálním chováním a altruismem. Pokud 
bychom ale chtěli rozdíl přece vymezit, altruismus by odpovídal tzv. ryzímu 
prosociálnímu chování, které můžeme definovat jako chování, které vědomě 
nekalkuluje ani se sebemenším ziskem (např. očekávání, že se zachová podobně 
i druhá strana), ale přináší pouze vnitřní uspokojení. 
 
 

 

Podmínky 
prosociálnosti 

Prosociální 
chování vs. 
altruismus 
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1.2 Prosociální postoj a motivace 
 
 Prosociální chování se začalo teprve nedávno chápat jako skutečnost 
odlišná od antisociálního chování. Když se dříve analyzovaly jasně altruistické 
reakce, připisovaly se obyčejně nátlaku, společenské kontrole, represím vůči 
hédonistickým nebo agresivním tendencím nebo působení více méně skrytých 
sil. V současné době ovšem dochází u některých autorů k obratu. Začínají 
chování zkoumat ze dvou pólů. Tím prvním je prosociálnost, druhým je 
antisociálnost. Prosociálnost a antisociálnost je spolu studována např. 
v souvislosti s masmédii, TV a kinem (Liss, Reinhart, Sutton, Drabman, in 
Roche, 1992), měřením postojů (Wener-Pisano, in Roche, 1992) nebo 
přiměřeným chováním (Barret, in Roche, 1992).  
 
Také polský psycholog Reykowski (in Nakonečný, 1999) rozlišuje dvě 
regulační (tzn.vedoucí k rovnováze) funkce osobnosti: první je zaměřená na 
vzrůst hodnoty vlastního já (egocentrická) a druhá zaměřená na blaho druhých 
(prosociální).  
 
 
Zkuste se nyní zamyslet nad odpovědí na následující otázky: 
Proč se chováme prosociálně? Jaký princip stojí u zrodu prosociálního 
chování?  
Pozorní čtenáři naleznou náznak odpovědi o pár řádků níže. 
 
 
Podle zveřejněných výzkumů  musíme konstatovat, že hypotéza o genetické 
určenosti prosociálního chování není dokázána. Většina sociálních psychologů 
se kloní k názoru, že motivační zdroje prosociálnosti je třeba hledat ve vlivech 
výchovy a prostředí.  
 
Vysvětlení prosociálního chování se opírá o tři teorie: o teorii sociální 
výměny, o teorii normy sociálního chování a o teorii empatie.  
 
Teorie sociální výměny: Tato teorie se jeví jako velmi problematická a 
prosociální chování snižuje na projev pouhé vypočítavosti. Základní myšlenka 
této teorie je, že v sociální interakci si lidé vyměňují informace, služby, 
sympatie, ale také pomoc na základě zvážení vynaloženého úsilí a 
předpokládaného zisku (např. dobrý pocit z vykonaného skutku). Zkušenosti, 
které člověk získá během socializace, vedou ke zvažování „nákladů a zisků“ při 
rozhodování, zda jedinec v dané situaci pomůže nebo ne. Tuto teorii vyvrací 
nejen příklady mnoha prosociálních vzorů (Matka Tereza, A. Schweitzer, M. 
Ghándí), kteří při svém velkém sebeobětování, které často vedlo až k obětování 
vlastního života, nemohli ve svém rozhodování porovnávat vzájemný poměr 
vynaloženého úsilí a pravděpodobných zisků, ale také zkušenost každodenní 
praxe každého z nás. 
 
Teorie normy sociálního chování: Hnací silou prosociálního chování se stávají 
podle této teorie zvnitřněné normy. Normy vytváří a vyžaduje společnost a 
v průběhu socializace si je osvojujeme. Velmi důležité je pro člověka zvnitřnění 
normy sociální odpovědnosti, která motivuje člověka, aby pomohl těm, kdo 

Prosociálnost  
vs. antisociálnost 

Teorie sociální 
výměny 

Teorie normy 
sociálního chování 
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pomoc nejvíce potřebují, a to bez ohledu na opětování sociální pomoci. V tomto 
bodě je nutné položit si otázku: Proč ale zvnitřněné normy nejsou pokaždé 
aktivovány? S. H: Schwartz (in Výrost, 1997) při aktivaci normy předpokládá 
čtyři stadia rozhodování o poskytnutí pomoci: 

 V prvním stadiu člověk zvažuje, zda je pomoc nezbytná a nutná. Pokud je 
tomu tak, dochází k dalšímu zvažování, zda jsem schopen a oprávněn pomoc 
poskytnout. V tomto stádiu zvažujeme také odpovědnost osoby za svůj stav 
(např. studentovi, který místo přípravy na zkoušku odjel na hory a teď na 
poslední chvíli shání materiály). 

 Druhé stadium je spjato s mechanizmy, které se podílí na aktivaci pocitu 
morální povinnosti vyplývající z normy. Mezi tyto mechanizmy patří 
příklady pomoci např. v televizi, v tisku, ale i v běžném životě a aktivaci 
normy ovlivňuje obraz sebe sama, tzn. pokud se považuji za prosociálního 
člověka, pak to chci dát najevo. 

 Třetí stadium podle autora zahrnuje zvažování prospěchu a nákladů 
spojených s pomocí. Náš projekt se od takových úvah distancuje, protože 
nejsou podepřeny adekvátními důkazy. Jako protidůkaz můžu uvést 
příklady, které jsem jmenoval při hodnocení teorie sociální výměny. 

 Čtvrté stadium zahrnuje samotnou realizaci prosociálního jednání. 
 
Teorie empatie: Empatie je schopnost vcítit se do prožívání druhého. Empatický 
člověk se tedy dokáže vžít do situace druhého a dokáže snáze rozpoznat, kdy je 
potřeba pomoci. Podle výzkumů pracovní skupiny psychologů pod vedením J. 
Fultze (in Výrost, 1997) jsou lidé s vysokou schopností empatie více 
prosociální. Empatie je proto pokládána za základní motiv prosociálního 
chování. S touto tezí se ztotožňuje ve svých myšlenkách i R. Roche (1992). 
 
 
Cílem této pasáže bylo uvést účastníka kurzu Etické výchovy do 
problému: Co je základním motivem pro vznik prosociálního chování? 
V poslední době proběhlo mnoho výzkumů, ale žádný nepřinesl 
uspokojivou odpověď. Příčinu vidím v tom, že prosociální chování se 
často vymyká základní sociální tezi, že jednáme podle vzorce 
vynaložený náklad – očekávaný zisk. Sami asi cítíme, že toto hledisko 
by prosociální chování velmi redukovalo. A právě projekt R. Roche se 
snaží od této teze odhlédnout a motivovat ty, kdo kurzem projdou 
k ryzí prosociálnosti. Důkazy, že je to možné, můžeme najít na 
každém kroku. I v naší společnosti je mnoho lidí, kteří se snaží něco 
udělat pro druhé, aniž by za to očekávali protislužbu nebo výhodu. 
 
 

Teorie empatie 
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Co ovlivňuje naše prosociální chování? 
 
 
Abychom se mohli touto otázkou dále zabývat, uveďme si pro ilustraci příběh, 
který se stal silným impulsem pro sociálně psychologický výzkum prosociálního 
chování v posledních letech. Kitty Genovese se vracela okolo třetí hodiny po 
půlnoci domů z práce. Před jejím domem v jedné čtvrti v New Yorku ji napadl 
muž a několikrát ji bodl nožem. Žena začala volat o pomoc a její křik vystrašil 
útočníka a ten utekl. Po chvíli se ale vrátil a ženu ubodal. Následně se zjistilo, že 
nejméně 38 sousedů, které probudil křik K.Genovese, přihlíželo po 35 minut 
z oken svých bytů útoku, přesto nepřišli na pomoc a  ani nezavolali policii. Na 
policii zavolal až jeden muž po jejím skonání, ale to se nejprve telefonicky 
zeptal svého přítele, zda je to vhodné, aby případ policii oznámil. 
 
Proč svědkové události nepomohli? V pozadí jejich chování můžeme rozeznat 
dva principy, se kterými se setkáváme i v dnešní době a na které bychom měli 
upozornit při nácviku prosociálního chování, abychom omezili jejich vliv. Jedná 
se o efekt přihlížejících a efekt rozptýlené odpovědnosti (Janoušek, in Výrost, 
1997). 
 
Efekt přihlížejících je sociální jev, který vyjadřuje skutečnost, že v přítomnosti 
jiných lidí se snižuje míra pravděpodobnosti poskytnutí pomoci jedincem.  
 
Příčiny takového sociálního chování mohou být způsobeny: 
1. nejednoznačností situace – nebezpečné situace vznikají velmi rychle a 

nečekaně (např. muž, který upadl na protějším chodníku, mohl dostat 
epileptický záchvat, nebo je pod vlivem alkoholu) 

2. rozptýlenou odpovědností - v situaci, které přihlíží více lidí, se spoléhá 
jeden na druhého, že poskytne pomoc. 

 
Rozptýlená odpovědnost je jev, se kterým se v dnešní době setkáváme poměrně 
často. L. Bickman (in Výrost, 1997) ovšem zjistil, že dá-li jedna osoba najevo 
ochotu pomoci, připojí se pak rychle další. Jedním z úkolů a cílů Etické 
výchovy je vychovávat autonomní a iniciativní osobnosti, které svými 
prosociálními postoji jako jsou např. snaha zapojit se do pomoci v každé situaci, 
strhávají k podobnému postoji i své okolí. 
 
Kromě situačních proměnných (o těch jsme pojednali v předchozí kapitole) 
ovlivňují prosociální chování i osobnostní proměnné. Podle výsledků 
důkladného odborného výzkumu na školách v Katalánsku, který provedl R. 
Roche, můžeme mezi takové osobnostní proměnné zařadit tyto: uznání 
důstojnosti každé lidské osoby a úcta k sobě, pozitivní hodnocení druhých, 
tvořivost a iniciativa, pravdivá a přiměřená komunikace a umění vyjádřit vlastní 
city, empatie, asertivita, schopnost identifikovat se s prosociálními vzory a 
imitace jejich chování, spolupráce, ochota dělit se a umět druhé obdarovat, 
solidarita. Tyto osobnostní proměnné zařadil R. Roche do svého výchovného 
programu. Bližšímu seznámení s projektem R. Roche se budeme věnovat v  
dalších kapitolách. P. Salovey, J. D. Mayer, D. L. Rosenhan (in Páleník, 1995) 
ve svých výzkumech objevili fakt, že tendenci chovat se prosociálně mají dobře 
naladění a šťastní lidé. 

 

Efekt přihlížejících 
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1.3 Rozvoj prosociálnosti ve vývoji jedince 
 
Novorozenecké období 
Už novorozenec je připraven pro utváření a rozvíjení pozitivního sociálního 
jednání. Důkazem toho je fakt, že když dítě slyší v tomto období pláč jiných 
dětí, samo se rozpláče. To, že se nejedná jen o reakci na nepříjemný zvuk, 
dokazují výzkumy, ve kterých se prokázalo, že děti rozlišovali pláč jiných dětí 
od pláče, který byl simulován počítačem. Někteří autoři toto chování považují 
za základ empatie, který může vést k prosociálnímu chování (Páleník, 1995). 
 
Období batolete 
V období batolete se dítě učí prosociálnímu chování především imitací 
(nápodobou) a identifikací s modelem, kterým jsou rodiče a blízké okolí. Dítě 
potřebuje vypozorovat, že je správné chovat se prosociálně a potřebuje od 
rodičů slyšet, zda toto jednání je vhodné nebo ne. Pokud dostává na své chování 
pozitivní zpětnou vazbu dále jej upevňuje.  K základním projevům 
prosociálního chování v tomto období patří schopnost podělit se s jinými  
o předměty, které jsou v jeho vlastnictví (objevuje se u 15 měsíčních dětí), 
schopnost spolupracovat s rodiči a vyhovět jejich požadavkům, pomoc rodičům 
při práci a utěšování druhých ve smutku. Jako základ prosociálnosti můžeme už 
v nejútlejším věku dítěte považovat přátelskost a náklonnost. Děti reagují 
přátelskostí na vlídné slovo a úsměv i u cizích lidí a tento postoj se v dalších 
obdobích dále upevňuje a rozšiřuje. Stává se základem pro pozdější hluboké 
přátelské a partnerské vztahy. 
 
Předškolní období 
V předškolním věku se dítě učí žádoucím vzorcům chování, které mají obecný 
charakter, tzn. nejsou součástí jen některé sociální role, ale přechází do celého 
chování (Vágnerová, 1997). Také prosociální typ chování si dítě dokáže zařadit 
do svého osobnostního rámce. Tento vývoj pozitivně ovlivňuje rozvoj empatie a 
schopnost více kontrolovat agresivitu. Empatické projevy a ochota pomoci jsou 
však v tomto věku ještě omezeny, protože (Vágnerová, 1997): 
1. předškolní děti dokáží vnímat pouze některé emoční prožitky ostatních, 
2. předškolní dítě se nedokáže distancovat od intenzivních emočních prožitků, 

které mohou vcítění znemožnit, protože dítě se dostane do podobného stavu 
jako ten, kdo emoci prožívá a v tomto stavu není schopno empaticky 
reagovat. 

Empatii může dítě nejlépe rozvíjet ve vztahu ke svým vrstevníkům, např. když 
se někomu něco nepodaří a jemu ano. 
 
Rozvoji prosociálnosti v předškolním období napomáhá potřeba jistoty a 
bezpečí v rodině. Prosociální chování rodičů zcela jistě napomáhá 
k uspokojování této potřeby dítěte, které se tak učí chápat prosociálnost jako 
pozitivní a důležitý aspekt mezilidských vztahů. K rozvoji prosociálnosti 
přispívá také kognitivní složka. Dítě je už schopné uvažovat z pohledu jiného 
člověka a tím se zvětšuje schopnost chápat potřeby druhého. 
 
Školní období 
Základní prosociální dovedností, která se ve školním věku může intenzivně 
rozvíjet, je spolupráce. Záleží ale na školním prostředí, na stylu výuky a 

Novorozenecké 
období 
 
 
 
 
 
 
 
Období batolete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předškolní 
období 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školní období 
 



 12

výchovy, jak se tato sociální dovednost bude dále vyvíjet. Spolupráce je důležitá 
nejen pro rozvoj jednotlivých schopností a dovedností, ale pro rozvoj celistvé a 
harmonické osobnosti dítěte vůbec.  
 
Na rozvoj prosociálnosti má vliv tzv. pečovatelské chování. Děti (především 
dívky) mají  potřebu o někoho pečovat, např. o malé dítě. Tato forma chování 
rozvíjí v pozdějším věku ochotu pomáhat a dělit se s druhými. 
 
Období adolescence 
V tomto období se u dospívajícího vyvíjí tzv. postkonvenční morálka, tzn. že 
člověk dokáže jednat autonomně podle zvnitřněných sociálních norem. V citové 
sféře přibývá vyšších citů. Dochází k rozvoji přátelských vztahů, které jsou na 
kvalitativně vyšší úrovni než obdobné vztahy v předešlých obdobích a které se 
vyznačují vzájemností, intimitou a důvěrností. Některé vztahy mezi adolescenty 
odlišného pohlaví přechází na konci tohoto období do velmi intenzivních a 
hlubokých partnerských vztahů. 
 
Na prosociální hodnoty jsou orientovány více dívky než chlapci. U dívek se 
prosociálnost vyskytuje především v kombinaci se širší sociocentrickou 
orientací (být prospěšný společnosti) nebo s emociálními hodnotami (potřeba 
silných zážitků) nebo s hodnotami estetickými a intelektuálními. U chlapců je 
velmi frekventovaná kombinace prosociálnosti s intelektuálními hodnotami 
(porozumění, ochota pomoci v kombinaci s vědomostmi). Na prosociální 
chování má zcela určitě vliv intenzivní potřeba přesahu vlastního života, která se 
projevuje nejen v duchovní sféře, ale také ve sféře osobních vztahů (Macek, 
1999).  
 
1.4 Rozvíjení prosociálnosti ve škole 
 
Při vstupu dítěte do školy přebírají podíl na výchovném působení i učitelé. 
Pokud učitelé, stejně jako rodiče, věnují pozornost prosociálnímu chování dítěte, 
upevňují tuto formu jednání v jeho životě. V posledních 30 letech proběhlo 
mnoho výzkumů, které si vytyčily cíl, odpovědět na otázku, které faktory určují 
rozvoj charakteru. Z těchto výzkumů můžeme konkrétně zmínit projekt CD 
(Charakter Development) koncipovaný psychology Wyne, Ryan a projekt CDP 
(Child Development program), na kterém se rozhodujícím způsobem podíleli 
Solomon, Watson, Battistich. V návaznosti na tyto projekty se vytvořily po 
celém světě různé metody, výukové a výchovné programy, které se snaží 
nácvikem sociálních dovedností pozitivně působit na charakter člověka (in 
Roche, 1992).  
 
A právě na projekt CDP navazuje prof. Roberto Roche Olivar z Nezávislé 
univerzity v Barceloně, který začátkem 80. let vyvinul svůj vlastní ucelený 
projekt pod názvem Výchova k prosociálnosti. Pro zformulování projektu 
vycházel ze zjištění dřívějších výzkumů, které zcela prokazatelně dokazují, že 
rozhodující faktor pozitivního vývoje charakteru je prosociálnost. Ze závěrů 
těchto výzkumů vyplývá optimistické zjištění, které zdůrazňuje, že pokud si dítě 
osvojí prosociální postoje a chování, s velkou pravděpodobností vyroste 
v charakterního člověka. 
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R. Roche při hledání teoretického modelu pro výchovu k prosociálnosti 
vytipoval na základě už existujících empirických studií asi 30 faktorů 
souvisících s prosociálním chováním a údaje si ověřil vlastním výzkumem. 
Statistické vyhodnocení získaných údajů umožnilo vytvořit teoretický model, 
který zahrnuje 15 faktorů. Prvních deset se týká žáků (jsou zahrnuty do 
výchovného programu, který jsem zmínil v jedné z předchozích kapitol). 
Zbylých pět se týká vychovatelů a v projektu jsou zahrnuty v tzv. výchovném 
stylu. R. Roche je jeden z mála psychologů, kteří se pokusili o komplexní 
výzkum vlivu chování učitele na prosociální chování žáka. Proto s výchovným 
stylem jeho programu se hlouběji seznámíme. Dalším důvodem 
k důkladnějšímu seznámení se s tímto výchovným stylem je fakt, že projekt 
Etické výchovy uskutečňovaný v České republice je jednou z alternativ použití 
projektu R. Roche. 

 
1.5 Výchovný styl 
 
Do výchovného stylu zařazujeme tyto sociální faktory: 
 
Bezpodmínečné přijetí (akceptace) žáka 
Akceptace vyjadřuje skutečnost, že dítě je pro někoho žádoucí a tudíž je i pro 
něho vysoce ceněno. Jestliže se dítě cítí být důležitým pro někoho jiného, je 
přijatelné i pro sebe. Můžeme tvrdit, že základním mechanismem pro vytvoření 
sebepojetí dítěte je jeho bezpodmínečné přijetí. Bezpodmínečné přijetí však 
může být jak pro rodiče tak pro učitele obtížnou záležitostí. Ve výchovném 
procesu si o dítěti vytváříme určité představy, které podmiňují naše výchovné 
cíle. Pokud dítě plní naše očekávání, nemáme s jeho bezpodmínečným přijetím 
problémy. Stane-li se, že dítě naše očekávání nesplní, dochází k obtížím při jeho 
přijímání. Pedagog si vytváří postoje, skrze které dává dítěti najevo, že není 
bezpodmínečně přijato. Pro dítě z tohoto zjištění plyne poučení, že jestliže chce 
být přijato, musí splňovat podmínky pedagoga. Může tak nastat pro dítě 
neřešitelná situace, protože některé podmínky přijetí nedokáže splnit. Jestliže 
chce pedagog v takové situaci i nadále rozvíjet pozitivní vztah s dítětem, měl by 
provést analýzu svých postojů. Ke změně těchto postojů může přispět osobní 
citlivý přístup k žákovi. 
 
Atribuce (připisování) prosociálnosti 
Princip atribuce spočívá ve snaze připisovat dítěti vlastnosti, které chceme u něj 
rozvíjet. Toto připisování mobilizuje sebehodnocení, a právě pro jeho utvrzení 
je potřebné, aby se dále rozvíjely podporované prosociální postoje. Atribuce je 
vybudována na ověřeném principu, že dítě se snaží chovat podle očekávání 
vychovatelů. Negativním příkladem z praxe nám mohou být třídy, o kterých se 
učitelé negativně vyjadřují (žáci se podle učitelů v této třídě špatně učí, 
nevhodně chovají atd.). Možná, že to jsou ze začátku pouhé předsudky, ale 
během krátkého času se žáci této třídy podřídí očekávání učitelů. Naopak u tříd, 
kterým je dáno najevo, že jsou dobré a že se od nich očekává, že se budou dále 
pozitivně rozvíjet, po určité době dojde k rozvoji kladných sociálních 
dovedností. Někteří autoři tvrdí, že atribuce je z hlediska výchovy nejsilnějším 
psychickým mechanizmem. Ze strany pedagoga vyžaduje pevné přesvědčení, že 
věřit a důvěřovat druhému je nejlepším způsobem, jak v něm vyvolat, nechat 
růst a rozvíjet pozitivní črty, které potencionálně má. 
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Induktivní disciplína  
Tento faktor můžeme definovat jako usměrňování pozornosti dítěte na důsledky, 
které má jeho činnost na jiné děti. Indukce podporuje především empatii. Pro 
zařazení induktivní disciplíny do projektu mluví výzkumy, které dokázali 
skutečnost, že tvrdě trestané děti málokdy vnímaly důsledky svých činů a přísný 
trest nezabránil opakování negativního činu. Naopak se při těchto výzkumech 
došlo k závěrům, že děti, kterým matky vysvětlily důsledky jejich činnosti a 
zdůraznily přitom utrpení jejich kamarádů, měly sklon napravit své činy a 
soucitně reagovat na příkoří ostatních. V tomto směru docházíme k závěru, že 
induktivní disciplína přispívá k osvojení internalizované sebekontroly. 
 
Vybízení k prosociálnosti 
Základem  tohoto faktoru je pedagogická zásada, která nám říká, že děti 
potřebují vědět, co mají dělat. Pedagog by se proto měl naučit přiměřeně vybízet 
k prosociálnosti. Vybízení by mělo být podepřeno jeho osobním příkladem. 
Musí být spojeno s přijatelnými argumenty ve prospěch prosociálnosti. Tyto 
argumenty jsou působivější, pokud vychází z vlastní zkušenosti. Na druhé straně 
přílišné a neustálé vybízení k prosociálnímu chování může u dítěte vyvolat 
odpor a způsobit opačné účinky. Je proto dobré najít vhodnou míru pro 
vybízení. Velkým pomocníkem pro rozvoj tohoto faktoru nám mohou být reálné 
a zobrazené prosociální vzory. 
 
Stimulace prosociálnosti (odměny a tresty) 
Základním stimulačním prostředkem při výchově je pochvala (Matějček, 1993). 
Pochvala při výchově slouží jako jednoznačný prostředek zpevňování chování. 
Děti, které vidí, že jejich vychovatelé ostatní chválí, mají také tendenci jiné 
chválit. Pochvala podporuje sebevědomí. To se utváří v prvních letech života 
pouze podle oceňování druhých. Už dítě v druhé polovině prvního roku vnímá 
pochvalu. Ne slovní formou, ale tónem hlasu, mimikou a gesty. Pochvala je 
jeden z nejúčinnějších povzbuzovacích prostředků. Existují děti, které neuslyší 
pochvalu velmi dlouho, ale není dítě, které bychom za něco nemohli pochválit. 
Dítě potřebuje získat motivaci, aby chtělo sebe změnit. Tresty jsou pro něj 
motivací pouze v době, kdy na něj přímo působí nebo mu hrozí jejich zavedení. 
Vyjádření pochvaly má větší účinnost, když je neformální (Matějček, 1994). 
Pochvala plní několik funkcí: 
1) zlepšuje vzájemné vztahy 
2) zlepšuje celkový stav člověka 
Když vidím, že jsem udělal radost druhému, je to odměna i pro mě. Pochvala by 
měla být: 
a) Pravdivá – měla by odpovídat skutečnosti. Nepravdivou pochvalu dítě 

rozezná a celkový dopad na jeho vztah s pedagogem bude spíše negativní. 
b) Přiměřená – měla by brát ohled na dítě. Nepřiměřená pochvala může uvádět 

dítě do přílišných rozpaků nebo jej může vést k falešnému sebepoznání a 
sebehodnocení. 

c) Upřímná – způsob, kterým chválíme, má odpovídat naší osobnosti i situaci, 
ve které se nacházíme. Pochvalou bychom neměli sledovat nějaké vedlejší 
cíle, jako je snaha zavázat si dítě, získat jeho obdiv atd. 

Pro rozvoj tohoto faktoru je vhodná technika tzv. autostimulace. Děti i dospělí si 
mohou přizpůsobovat své chování tím, že vytvoří příjemné důsledky pro formy 
chování, které chtějí rozvíjet, a naopak nevytvořit příjemné podmínky pro ty 
formy chování, které chtějí omezit. 
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Rozšíření výchovného stylu 
Slovenští lektoři rozšířili výchovný styl ještě o následující faktory: 
 
Vytvořit z třídy výchovné společenství 
Výchovný proces velmi významně ovlivňují vztahy mezi žáky. Moderní 
výzkumy tento fakt potvrdily, proto se i v projektu Etická výchova stává 
prvořadým úkolem vytvořit tzv. „caring community“ (Lencz, 1996), 
společenství, jehož členové si navzájem pomáhají. Osvědčenou technikou pro 
budování třídního společenství je kooperativní učení. Konkrétní projevem této 
techniky je zásada, že dobří žáci jsou pověřeni starostlivostí o jiné děti, nebo 
děti z vyšších ročníků se zapojují do výchovy dětí z nižších tříd. Výsledky 
výzkumů také ukázaly, že není správná zásada, která považuje soutěživost za 
optimální výchovný prostředek. Soutěživost podporuje u dětí spíše egoizmus a 
připravuje je o radost ze spolupráce. Může mít ale také pozitivní rysy, pokud 
jsou zachovány zásady: 
• Víc jako soutěživost zdůrazňovat spolupráci 
• Dbát na dodržování pravidel fair play 
• Vytvořit podmínky, aby každý žák mohl mít zážitek úspěchu 
• Nedopustit, aby se nadaní žáci soustředili výhradně na sebe, a vést je 

k tomu, aby pomáhali slabším žákům. 
Kooperativní učení se v praxi realizuje nejlépe v malých skupinách, které se 
skládají přibližně ze čtyř členů. 
 
Formulovat jasná pravidla hry 
Dítě, které se nenaučí přijímat zodpovědnost a zachovávat určitá pravidla hry, 
žije chaoticky a neumí se orientovat ve světě. Pozitivní funkci v životě dítěte 
však mají jen ty zásady, které si interiorizuje, tj. osvojí a přijme za své. 
Nejdůležitější podmínkou interiorizace je důvěra. Jasná pravidla přijímá dítě za 
své pouze v atmosféře důvěry a přijetí. 
 
S dodržováním pravidel velmi úzce souvisí sebeovládání. Tento faktor není 
pedagogy přijímán jednoznačně. Pro jedny je základem výchovy, pro druhé 
nemoderní a zastaralý přístup. V obou případech se jedná o vzájemné 
nedorozumění. Sebeovládání by nemělo být zaměřeno na samoúčelné ovládání 
vůle, ale na rozvoj prosociálnosti u dítěte. Z opačného pohledu můžeme chápat 
prosociální chování jako nejkratší cestu k sebeovládání a vnitřní vyrovnanosti. 
 
Zapojení rodičů do výchovného procesu 

Výchova je v první řadě úlohou rodiny. V poslední době se setkáváme stále 
častěji  se selháním rodiny v této své funkci. Škola se tak stává skvělou, ale 
často nevyužitou příležitostí formovat nejen děti ale i rodiče, např. dobře 
fungující společenství ve třídě, může mít i blahodárné účinky na rodiče. Do 
výchovy ve škole je proto potřeba zaangažovat i rodiče. Velkou příležitostí jsou 
setkání s rodiči, při kterých jsou rodiče seznámeni nejen s přestupky a problémy 
dětí, ale také s jejich přednostmi a pozitivy. Dalším způsobem, jak se dostat do 
kontaktu s rodiči, jsou úkoly, které musí společně s dítětem řešit celá rodina. 
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1.6. Komplexní prosociálnost 
 
Tato forma prosociálnosti se vztahuje na postoje a chování jednotlivce ke 
společnosti a jednotlivých společenských skupin mezi sebou. Všechno, co 
jsme si zatím o prosociálnosti řekli, můžeme analogicky převést i do této formy 
chování. V dnešní době se ale můžeme setkat s jevem, který lze charakterizovat 
snahou chovat se prosociálně pouze k členům vlastní rodiny, rasy nebo národa, 
ale ostatní články celosvětové populace mě nezajímají a mé chování vůči nim je 
spíše antisociální (vztah Čechů s Rómy). Pokud se člověk chce v dnešní 
globalizované době vyhnout celosvětovým problémům, je potřebné, aby si 
osvojil tuto „vyšší“ formu prosociálního chování. Stane-li se tak ve všech 
národních společenstvích a kulturách, vyřeší se současné znepokojující 
celosvětové problémy. Mnohým tato slova mohou znít jako utopie, ale příklady 
některých organizací (Charitas International, Renovabis atd.) a jednotlivců 
(Matka Tereza, Albert Schweitzer, Gandhi), těmto slovům dávají přídech 
reálnosti a aktuálnosti.  
 
 
Otázky k zamyšlení: 
1. Vymezte základní rozdíl mezi prosociálním a antisociálním chováním. 
2. O které tři teorie se opírá vysvětlení prosociálního chování?  
3. Které proměnné ovlivňují prosociální chování? 
4. Charakterizujte jednotlivé etapy ve vývoji jedince v souvislosti s rozvojem 

prosociálnosti. 
5. Co dokážete říci k rozvíjení prosociálnosti ve škole? 
6. Které faktory zařazujeme do výchovného stylu? Zkuste si vzpomenout i na 

rozšířený model výchovného stylu. 
7. Co znamená termín komplexní prosociálnost? 
 
Klíčová slova, pojmy k zapamatování: 
Prosociálnost, prosociální a antisociální chování, teorie sociální výměny, teorie 
normy sociálního chování, teorie empatie, rozvoj prosociálnosti, výchovný styl,  
rozvoj prosociálnosti ve škole, komplexní prosociálnost 
 
Použitá literatura: 

 Roche, R. O.: Etická výchova. Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 
1992 

 Lencz, L.: Etická výchova pre cirkevné školy. Metodické centrum, 
Bratislava 1997 

 Lencz, L.: Pedagogika Etickej výchovy. Metodické centrum, Bratislava 
1996 

 Výrost, J.: Sociální psychologie. ISV, Praha 1997 
 Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Academia, Praha 1999 
 Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Portál, Praha 1998 
 Páleník, L.: Vybrané kapitoly z psychológie. Metodické centrum, 
Bratislava 1995 

 Matějček, Z.: Po dobrém, nebo po zlém. Portál, Praha 1994 
 Macek, P.: Adolescence. Portál, Praha 1999 
 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Karolinum, Praha 1997 
 Langmeier, J.: Vývojová psychologie. Grada, Praha 1998 
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2. SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE 
 
 
 

 
2.1  Sociální  učení 

 
Co se zde naučíte: 

 dozvíte se, co je to sociální učení 
 dokážete vyjmenovat, na základě čeho probíhá sociální učení 

 
 
 
 
Sociální učení je důležitý druh lidského učení. Jedinec si při něm ve styku 
s druhým člověkem nebo se sociální skupinou osvojuje dovednosti, návyky a 
postoje, přejímá za své sociální role a  sociální normy společnosti. Od raného 
dětství probíhá sociální učení napodobováním (imitací) a sociálním 
posilováním (zpevňováním). Tyto vývojově počáteční formy sociálního učení 
se dále rozvíjejí. Pro školní prostředí je pak zvlášť důležité observační učení 
(učení odezíráním, pozorováním), učení anticipací (očekáváním) a identifikace 
(ztotožnění).  
 
Učení napodobením se uplatňuje již od raného dětství a jeho rozsah je velmi 
široký - učíme se tak mimice, gestikulaci, řeči, projevování citů atd. 
Napodobením lze převzít i způsob života a způsob chování k ostatním lidem. 
Nezbytnou podmínkou nápodoby je přítomnost vzorů, modelů, podle kterých 
se učíme. Při učení se napodobením jedinec poznává činnost a chování vzoru 
buď přímo (např. pozorováním) nebo zprostředkovaně (na základě slovního 
popisu nebo zobrazení). Výsledkem je kognitivní, vnitřní obraz o činnosti a 
chování vzoru (který se vůbec nemusí shodovat se skutečným chováním vzoru), 
podle kterého jedinec s různým časovým odstupem i různými způsoby 
zpodobňuje či zobrazuje svůj vzor. Na jedince působí jak pozitivní („takové 
;chování se mi líbí“), tak negativní („takto se nikdy nechci chovat“) modely.  
 
Identifikace vyjadřuje ztotožnění s osobou, k níž má jedinec vysoce pozitivní 
vztah a chce se jí přiblížit, připodobnit. Je to záměrné úsilí jedince o převzetí 
způsobů chování a jednání modelu. Modelem může být osoba z nejbližšího 
sociálního prostředí (např. spolužák, učitel), ale i postava z literatury, filmu, 
historie atd. Identifikace je spojena se zvnitřněním (interiorizací) motivů a 
způsobů chování vzoru.  
 
Učení sociálním posilováním je založeno na odměnách a trestech sociální 
povahy. Sociální odměnou jsou různé formy pochvaly, poskytnutí nějaké 
výhody, projev sympatie, zájmu, uznání, lásky. Sociálním trestem je projev 
nesouhlasu, zamítnutí, zavržení, ignorování, odepření projevů sympatie, 
pohrůžky. Sociální zpevňování se netýká jen chování, ale také prožívání jedince 
a jeho citových reakcí. Sociální trestání může tlumit nežádoucí způsob chování, 
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ale také nepůsobit, vést k úniku, předstírání a kontraproduktivním reakcím, 
spouštět mechanismy, které pak už nelze kontrolovat, včetně psychických nebo 
až psychopatologických obtíží. I z těchto důvodů je odměna mnohem 
efektivnější regulátor sociálního učení než trest. Důležité je, aby se odměny a 
zejména tresty soustředily jen na konkrétní projevy chování žáka nebo výsledky 
jeho činnosti, a nikoli na jeho vlastnosti, schopnosti, rysy či dokonce celou 
osobnost. Efektivněji ovlivňuje chování žáka, řekne-li učitel: „Napsal jsi špatně 
tuto písemnou práci, chyby jsou …“, než „Jsi špatný žák …“. Druhé sdělení 
učitele je málo konkrétní a spíše přispívá k pocitům méněcennosti žáka, 
nepříznivě ovlivňuje jeho výkonovou motivaci atd. Učitelé nebo rodiče, kteří si 
všimnou dítěte jen tehdy, když je trestají, dosahují paradoxního výsledku: 
posilují nežádoucí chování.  
 
Způsoby chování a jednání jedince, které jsou sociálně odměňovány, se 
upevňují. Není však vždy nutné, aby byl odměněn či potrestán přímo ten který 
jedinec. Stačí, když např. situaci pochvaly pozoruje u někoho jiného (třeba 
kamaráda, oblíbené filmové postavy) a účinek může být stejný – posiluje to jeho 
vlastní chování. Tak lze jednoduše popsat observační učení. Jedinec si touto 
formou osvojuje takové způsoby chování a jednání, za které je sociálně 
odměňován jeho model.  
 
Jednotlivci i sociální skupiny ovlivňují průběh sociálního učení také tím, že 
projevují očekávání, anticipaci toho, jak se bude jedinec chovat. Říká-li učitel 
žákovi “dokážeš to, jsi šikovný“, vyjadřuje důvěru v jeho schopnosti a posiluje 
dosažení jeho cíle. I tato forma sociálního učení má však svou odvrácenou 
stranu. Na vývoj jedince velmi nepříznivě působí ta očekávání, která opakovaně 
vyjadřují nespokojenost, nedůvěru apod. Např. reaguje-li učitel na dílčí 
neúspěch žáka slovy: „Zase jen nedostatečná, jako obvykle, to jsi celý ty.“, 
přispívá k přijetí pozice neúspěšného žáka (J. Výrost, 1998).    
 
 
Otázky k zamyšlení: 
1. Co je to sociální učení? 
2. Jakým způsobem probíhá sociální učení? 
 
 
Klíčová slova, pojmy k zapamatování: 
Sociální učení, napodobování, identifikace, sociální posilování, observační 
učení, anticipace 
 
 
Použitá literatura: 

 Slaměník, I., Výrost, J.:  Aplikovaná sociální psychologie I. Portál, 
Praha 1998. 
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2.2 Co je to komunikace? 
 
Co se zde naučíte: 

 dokážete vymezit komunikaci a říci, proč je komunikace důležitá 
 dokážete rozlišit a charakterizovat hlavní prostředky verbální a neverbální 

komunikace 
 získáte informace o tzv. komunikaci činy a komunikaci tichem 
 dozvíte se, co to je „transakční prostředí“ a jakou hraje roli v komunikaci 
 dokážete vymezit tzv. „zúčastněné naslouchání“ 
 dozvíte se o nejčastějších chybách v komunikaci 

 
 
 „Komunikace, umění hovořit jeden s druhým, říkat co cítíme nebo myslíme, 
říkat to jasně, naslouchat tomu, co říká ten druhý, a ujišťovat se, že jsme slyšeli 
správně, je podle všech známek dovednost, která je nejdůležitější pro vytvoření 
a uchování láskyplných vztahů.“ (Leo Buscaglia)  
 
Filozofická tradice definuje člověka jako bytost mající slovo „zoon logon 
echon“. Člověk se v plném smyslu stává člověkem díky komunikaci. Podle 
slovníku Thesaurus linguae latinae (in Křivohlavý, 1988) má slovo 
communicare, které můžeme přeložit: činit něco společným, společně něco 
sdílet, jednoznačný ekvivalent ve slově participare, tj. spolupodílet se s někým 
na něčem, mít podíl na něčem společném, spoluúčastnit se. Z předchozího 
etymologického rozboru můžeme tedy vyvodit, že komunikace předpokládá 
sociální interakci, tj. vzájemný vztah dvou sociálních subjektů. (Interakce = 
vztah mezi dvěma subjekty). Tuto skutečnost nejlépe vystihuje komunikačně – 
relační hypotéza doc. Plaňavy (2000), která říká: „ Komunikace mezilidské 
vztahy i osobnostní rysy nejen odráží, ale také je i spoluutváří.“ Pro naši 
každodenní praxi vyplývá velmi důležitá skutečnost: Pokud chci změnit  
a proměnit svůj vztah k druhému člověku, mohu tak učinit tím, že s ním 
začnu komunikovat jiným způsobem. 
 
Věcné důvody, proč je potřeba komunikovat: 
Je mnoho různých motivů k sociální komunikaci. J. Křivohlavý (1995) uvádí 
následující: 
• Chci se víc dovědět o sobě, o druhých, o světě okolo nás 
• Chci se o něco podělit (informace, zážitky, záměry) s druhými 
• Chci mít účast na plánech, zážitcích, poznatcích druhých 
• Chci přesvědčit nebo ovlivnit druhé 
• Pro potěšení 
• Chci budovat vztah 
 
Definice komunikace 
Nenajdeme žádnou definici, která by bezezbytku vyjádřila, co znamená 
pojem komunikace. Pro definování tohoto pojmu můžeme pro náš projekt 
použít definici Myerse (in Lencz, 1997): 
 
Mezilidská komunikace je stále přítomné, pokračující, předvídatelné a 
víceúrovňové odevzdávání a přijímání významů, s cílem účinněji usměrňovat 
(řídit) naše životy. 
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Také se vám zdá tato definice plná přídavných jmen a ztrácíte se 
v ní? Následující text vám pomůže. 
 
Tuto definici si v následujícím textu více přibližme: 
Stále přítomná: V našem životě nelze nekomunikovat. I když mlčíme nebo 
projdeme okolo druhého člověka bez povšimnutí, komunikujeme tím určitý 
postoj. Můžeme dokonce říci, že komunikujeme i ve spánku (klidný nebo 
neklidný spánek atd.). 
Pokračující: Komunikace začíná ještě před setkáním a pokračuje i po něm. 
Vždy navazuje na předchozí vztah. Dřívější zážitky s druhým mají vliv na naše 
další interakce. Po setkání dochází k hodnocení toho, co jsme slyšeli nebo řekli. 
Víceúrovňová: V zájmu kvalitní komunikace je potřeba vnímat nejen věcný 
obsah, ale i vztah, který vyjadřuje. Někteří psychologové rozlišují následující 
úrovně, které lze sledovat při komunikaci: 
• Jak komunikovaný význam interpretovat 
• Co komunikující myslí, jak hovoří o sobě, o svých přátelích, o svých 

vztazích 
• Jak se komunikující cítí, co prožívá 
• Jaké jsou jeho záměry 
Je sdělováním významů: V komunikaci nejde o pouhá slova, ale především o 
významy, které jsou vyjadřovány neverbálně a verbálně. Komunikující se snaží 
v mysli posluchače vyvolat podobný význam, který on vložil do sdělovaného. 
Komunikátor musí předvídat, jak pochopí sdělené příjemce, příjemce musí 
interpretovat, co bylo původním záměrem komunikátora. Efektivita komunikace 
se hodnotí podle míry shody záměru a účinku obsahu komunikace. 
 
 
Rozdělení komunikace 
Podle výrazových prostředků: 

1. Verbální – výrazové prostředky jsou slova. 
2. Neverbální – výrazové prostředky jsou jiné než slova (výčet bude 

uveden níže). 
3. Komunikace činy – výrazový prostředek jsou činy. 
4. Komunikace tichem – výrazový prostředek je paradoxně ticho. 

Podle úmyslnosti 
1. Záměrná – jedná se převážně o verbální komunikaci. 
2. Nezáměrná – jedná se převážně o neverbální komunikaci. 

Podle rozsahu 
1. Dyadická – komunikace mezi dvěma sociálními subjekty. 
2. Skupinová – komunikace mezi více sociálními subjekty. 
3. Masová – komunikátor nezná své příjemce, pouze předpokládá jejich 

složení. 
 

 
Transakční prostředí 
Celou komunikaci podstatně ovlivňuje tzv. transakční prostředí (Plaňava, 
2000), které bychom mohli definovat jako každý prostor, v němž dochází 
k výměně informací a ke sdělování. Do transakčního prostředí patří všechen 
pohyb v daném prostředí, tj. jeho dynamika, jeho struktura, která je dána rolemi 

 

 

Rozdělení 
komunikace 

Transakční 
prostředí 
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jednotlivých aktérů a z nich vyplývajících funkcí, a poslední složkou je jeho 
teritoriální uspořádání, tzn. uspořádání židlí, poloha stolu, výzdoba atd. 
Atmosféru naší komunikace můžeme ovlivňovat vhodnou volbou transakčního 
prostředí, které by mělo odpovídat cíli interakce, např. uspořádání pracovny 
ředitele podniku a uspořádání pracovny sociálního pracovníka.    

 
 
Neverbální komunikace 

 

 
Tato komunikace používá širokou škálu výrazových prostředků. Podle Z. 
Vybírala (2000) do této kategorie patří:  

1. Gesta, pohyby hlavou a další pohyby těla  – někteří psychologové 
tvrdí, že gesta jsou původnější než slova (Mead, Piaget). Na formování gest 
má mimořádný vliv kulturní a etnické prostředí. Gesta mají určitou tvořivou 
sílu, kterou nemají slova (např. odpuštění dítěti vyjádřím dlouhým objetím).  

 

2. Postoje těla – od gest se odlišují určitou setrvalostí stavu. 
Vyjadřujeme jimi nejčastěji přijetí (otevřená náruč), nepřijetí druhého 
(natažení nohou členů na okrajích skupiny při příchodu nového člena), 
snahu rozšířit nebo zmenšit vlastní prostor. Postoje těla velmi úzce souvisí 
s gesty, proto je někdy těžké, najít mezi nimi odlišnost.  
Do této složky neverbální komunikace můžeme zařadit sociální jev, který 
nazýváme kongruence poloh a který lze charakterizovat jako zaujetí zhruba 
stejného postoje, např. oba komunikující mají ruce v kapsách, mávají na 
sebe atd. Kongruence poloh často vyjadřuje daleko více než pouhou 
shodnost tělesných postojů. Podle kongruence nebo nekongruence postojů 
můžeme usuzovat, zda partner dialogu souhlasí či nesouhlasí s obsahem 
sdělení. 

3. Výrazy tváře (mimika) – podle 
některých psychologů je tvář a slovo nejdůležitějším prostředkem 

Neverbální 
komunikace 
 

Gesta 

 
Mimika 

Postoje 
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v mezilidské komunikaci (Knapp, in Křivohlavý 1988). Mimické výrazy 
jsou spojeny především s vyjádřením emocí (štěstí se dá vyčíst z dolní části 
obličeje, překvapení z oblasti čela a obočí atd.). 
Prosociální člověk při vyjadřování náklonnosti používá především upřímný 
úsměv, který je v naší společnosti symbolem dobrých a přátelských 
mezilidských vztahů. Upřímný, laskavý úsměv je pro prosociální chování 
neocenitelný. 
Pro mimiku je důležité, stejně jako pro ostatní složky neverbální 
komunikace, že musí být ve vzájemné shodě s verbální komunikací. Pokud 
se tak nestane, pro příjemce sdělení je to jasný signál, že komunikátor 
nemluví pravdu.   

4. Pohledy očí  – oči jsou nejen přijímačem, ale také vysílačem 
informací. Při vzájemném pohledu dojde nejrychleji k uzavření 
komunikačního okruhu (pokud je pohled opětován, znamená to ochotu 
komunikovat). Délka a četnost pohledů vypovídají o zaangažování 
komunikujícího ve vztahu nebo na jeho emocionální stav. Pro dobrou 
komunikaci je důležitý přiměřený zrakový kontakt.  

 
5. Vzdálenost a zaujímání prostorových pozic (proxemika) 

 – při proniknutí do osobní zóny (teritoria) může dojít 
k vyprovokované agresi. Proxemika má dvě dimenze: vertikální a 
horizontální.  

 
Ve vertikální rovině se jedná o vzájemnou výšku očí. Při přátelském rozhovoru 
je snaha vyrovnávat výšku očí. Při vyjadřování dominance a submisivity je 
výška očí partnerů různá. 
 
V horizontální rovině rozlišujeme tzv. sféry (Křivohlavý, 1988) 
• Intimní: dolní hranice splývá s dotekem partnerů, horní hranice 15-30 cm. 

V této sféře probíhají vztahy mezi matkou a dítětem, mezi manželi atd. 
• Osobní: dolní hranice 45-75 cm (lze se vést ještě za ruce), horní hranice 75-

120 cm. V této vzdálenosti lze ještě detailně pozorovat mimiku a velikost 
zornic partnera interakce. V osobní sféře probíhají především přátelské 
rozhovory. 

• Sociální: dolní hranice 120-210 cm, horní hranice 21-360 cm. V zorném 
poli se objevuje celá postava. V této sféře probíhají především obchodní 
jednání a diskuse ve skupině. 

Pohledy očí 

Proxemika 
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• Veřejná: nad 360 cm.. V této sféře lze vidět nejen celou postavu, ale také 
její pohyb v prostoru. Příkladem interakce ve veřejné sféře může být herec 
na jevišti v divadle, učitel ve třídě atd. 
Pro kvalitní a správnou komunikaci je dobré zvolit správnou sféru mezi 
komunikujícími. Každá sféra se vyznačuje charakteristickým typem sdělení, 
které by při zvolení jiné sféry mohlo zbytečně komplikovat a ztěžovat 
situaci (např. vyznání lásky manželce ve vzdálenosti odpovídající veřejné 
sféře). 

6. Tělesný kontakt (haptika)  – může být interpretován 
jako projev přátelství, ale i nepřátelství. Jedním z prvků haptiky je podání 
ruky. V naší kultuře to vypovídá o přátelském naladění. Další projevy 
haptiky (pohlazení, polibek) patří v naší kultuře k projevům přátelství, které 
je na kvalitativně vyšší úrovni. K nepřátelským projevům patří odstrčení, 
uhození atd. 

7. Paralingvistika (svrchní tóny řeči)  – odhalit význam 
sdělení nám mohou pomoci také doprovodné znaky řeči např. výška, 
hlasitost, rytmus, chyby v řeči atd. Paralingvistické projevy nám pomáhají 
na jedné straně vyjádřit a dokumentovat pravost významu sdělení, na druhé 
straně rozpoznat, za čím ten, kdo mluví, stojí. Příkladem může být řeč 
přerušovaná častými a dlouhými pomlkami, která dokumentuje závažnost a 
obtížnost sdělení pro komunikátora. 

 
8. Oblečení, zdobnost, fyzické i jiné aspekty vlastního zjevu 

– sdělujeme především příslušnost k určité skupině. 
Oblečení, úprava vlastního životního prostoru (obydlí, pracovna atd.) 
prezentuje člověka jeho okolí.   

 
 
Neverbální komunikace plní několik funkcí v naší interakci. Slouží k podpoře 
řečových promluv, k náhradě řečových vyjádření, k vyjádření emocí, 
k vyjádření interpersonálního postoje, k sebevyjádření a sebeprezentaci. 
 
 

 

Haptika 

Paralingvistika 

Zjev 
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Verbální komunikace          
Každé slovo, které vyslovíme nebo interpretujeme, je zatížené naší předchozí 
zkušeností. Z toho vyplývají čtyři důležité axiomy (Lencz, 1997): 
1. Člověk přiřazuje slovům podobné významy jenom mírou podobných 

zkušeností. 
2. Významy nejsou stálé. Mění se podle vývoje konkrétních zkušeností. 
3. Cokoli člověk vypovídá, je poznačeno jeho osobním viděním světa. 
4. Člověk může sám sebe překročit a vidět věci očima druhého a vžít se do citů 

druhého. 
Při verbální komunikaci musíme rozlišovat tzv. denotaci a konotaci. V rámci 
denotace si každý z nás známá slova definuje tak, že automaticky chápe jejich 
základní význam, tj. co objektivně znamenají. Při konotaci jednotlivá slova v 
nás mohou vyvolávat souběžně s objektivním významem řadu subjektivních 
připomenutí, souvislostí, individuálně přidružených významů. 
Při nerozlišení konotace a denotace může dojít k tzv. komunikačnímu šumu, tj. 
k nesprávnému pochopení původního významu obsahu sdělení. Tomuto 
negativnímu faktoru se můžeme vyhnout, pokud se budeme snažit zachovávat 
následující zásady (Myers, in Lencz, 1997): 
• Konkretizujte a kvantifikujte své tvrzení. Neříkej „Pavel je hrozný“ nebo 

„bylo tam mnoho lidí“. Posluchač neví, jestli Pavel někoho zabil, nebo je ti 
pouze nesympatický, jestli tam bylo 10 lidí nebo sto. 

• Mluv v první osobě. Nepoužívej výroky typu „je všeobecně známé“, „říká 
se“ atd., ale „podle mého názoru“, „myslím, že“ atd. 

• Vysvětli přesný význam klíčových slov. Často se stává, že lidé upadají do 
sporů v důsledku toho, že vnímají pod stejným slovem jiný význam, nebo 
různými slovy myslí tu samou věc. Posuďte sami. Nejsou takové spory 
zbytečné?  

 
Pozdrav 
Pozdrav patří mezi důležité prostředky prosociální komunikace. Pozdravením si 
dáváme najevo, že jsme se spatřili a poznali. Potkávací zdravení bývá 
nejčastější a říká, že právě teď se vidíme více méně náhodou. Zdravení na 
uvítanou se blíží rituálům. Jeden vítá, tím přijímá druhého ve svém teritoriu. 
Jestliže je někdo mým hostem a já ho jako takového přijímám, pak jsem hostovi 
k službám a jako první dám najevo, že ho rád vidím. Při pozdravení na 
rozloučenou se má jako první loučit host, tj. ten, kdo opouští teritorium svého 
hostitele (Plaňava, 2000). 
 
Dialog 
Pro práci pedagogického pracovníka je vhodné, když si uvědomí důležitost 
dialogu ve své praxi. Stává se velmi často, že učitel zaměňuje dialog za 
monolog. Problémy s vedením dialogu s dětmi nebo studenty má určitě hodně 
učitelů, proto chci v následujícím textu uvést metodu deseti kroků změny 
monologu v dialog, tak jak ji uvádí J. Křivohlavý (1977): 

Verbální komunikace 

Pozdrav 

Dialog 
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1. Úcta k partnerovi: Role obou partnerů dialogu musí být rovnocenné. Pokud 
porušíme zásadu rovnováhy, přestaneme se k partnerovi chovat s úctou, 
dialog bude probíhat velmi obtížně nebo brzy skončí. 

2. Důvěryhodnost vlastního jednání: Partner nám sdělí osobní záležitosti, 
pouze bude-li mít k nám důvěru. Přesvědčit druhé o naší důvěryhodnosti 
můžeme jen tím, že naše chování a jednání bude důvěryhodné. 

3. Důvěra v partnera: Otevřeme se pouze tomu, kdo je důvěryhodný. O 
důvěryhodnosti druhého se přesvědčíme opět podle jeho chování. 

4. Ochota dát, nejen přijímat: V dialogu dávají a přijímají oba partneři. Pokud 
někdo z partnerů chce pouze v dialogu přijímat, naruší se rovnováha a dialog 
opět vede k zániku. Hledám-li v dialogu pomoc, měl bych být připraven 
pomoc nabídnout. Druhým extrémem je ovšem situace, kdy chci v dialogu 
pouze dávat a nepřijímám obdarování druhého. Takovým případem může 
být upřímná pochvala, kterou vyslovil partner dialogu jako odezvu na mou 
radu. Tímto postojem se opět narušuje rovnováha dialogu.  

5. Odložit masku: Dialog nemohou vést partneři, kteří před sebou pouze něco 
předstírají nebo něco zastírají. V dialogu odkládáme svou masku a obavy o 
svou pověst. 

6. Připravenost ke změnám a k revizi postojů: Dialog může otřást dosavadními 
jistotami, ale také může vytvořit nové. Předpokladem je ochota vzdát se 
svých strnulých postojů a připravenost na zproblematizování mnohého, co 
považujeme za neměnné. 

7. Citlivé odkrývání překážek v dorozumění: Máme-li dojít k cíli dialogu, je 
dobré, když v jeho průběhu citlivě vzájemně pojmenováváme a odkrýváme 
překážky jeho rozvoje. Nebojme se tohoto kroku (říci člověku, který mě 
neočekávaně žádá o radu, že už mám domluvený jiný program). 

8. Hledání průchodů překážkami: V cíli dostat se blíže k partnerovi stojí 
mnoho bariér, které ale mají „otvory“. Je důležité tyto průduchy při dialogu 
hledat, a tak se vzájemně přibližovat (v návaznosti na příklad v předchozím 
bodě, domluvit se na jiném termínu setkání). 

9. Vzájemné doplňování: Dialog je komplementární, tzn. partneři se navzájem 
doplňují. Jeden dává druhému to, co mu chybí a naopak. Tak dochází 
k vzájemnému sbližování. Někdy se dialog skládá ze dvou monologů, 
protože ani jeden z partnerů soustředěně nenaslouchá, a tak jeho reakce 
nemohou navazovat na výpověď druhého. 

10. Péče o vzájemné přátelské přijímání: Lidi při dialogu nesbližuje přesné 
definování pojmů, logika argumentace, šikovná taktika, ale v prvé řadě je to 
snaha o vytvoření přátelské atmosféry. Tento duch přátelství by měl 
zavládnout všude tam, kde nám jde o opravdový dialog.  

V čem je dialog tak důležitý? V dialogu se člověk mění a dozrává a tím se do 
určité míry mění jeho sebepojetí. Především pokud do něj vstupujeme 
s člověkem zralejším a zkušenějším. V dialogu se rovněž mění vzájemné 
vztahy. Na otevřenost odpovídá partner otevřeností, projevenou důvěru opětuje 
rovněž důvěrou. V dialogickém setkání můžeme vytvářet své prosociální postoje 
nejen u sebe, ale i u druhých (především u svých žáků). 
 
Vyjednávání (Plaňava, 2000) 
Každý prosociální člověk by si měl osvojit umění správně vyjednávat. 
Vyjednávání velmi úzce souvisí s asertivitou. Není správné agresivně diktovat 
druhému své podmínky, ale na druhé straně není žádoucí jen se pasivně 

Vyjednávání 
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podřizovat. Cílem vyjednávání je zaujmout stanovisko jako řešitelé problému. 
Vyjednává se tehdy, když je nezbytné nějak rozhodnout, ale hlasovat nelze. 
Dnešní doba by se tak složitě nevyvíjela, pokud by lidé všech kultur, ras a 
národů dokázali správně vyjednávat a tak hledat oboustranně přijatelné řešení. 
Pro vyjednávání mezi manželi se doporučuje občas v některých fázích ustoupit, 
a tak se vyhnout střetům. 
 
Fáze vyjednávání 
1. Vytvoření atmosféry pro vyjednávání – Pro vyjednávání je dobré neutrální 

až mírně pozitivní citové ladění. 
2. Diskuze – Každá strana mluví přibližně stejně dlouho. Argumenty, které 

jsou uváděny, nejsou prohlášeny za objektivní pravdy a práva, ale za 
subjektivní názory a návrhy. 

3. Metody řešení – Je jich několik, a proto se jimi budeme zabývat na jiném 
místě v textu. 

4. Shrnutí závěrů – Závěry vyjednávání je dobré shrnout do několika 
jednoduchých vět, nejlépe do jedné nerozvinuté. Není správné vracet se do 
některé z předešlých fází. 

5. Ukončení – Není nutné hodnotit řešení, ale je dobré vyjádřit potěšení nad 
skutečností, že se k řešení vůbec došlo. 

 
Metody řešení 
a) Kompromis – Využívá se zejména při obchodním jednání a v politice. 

V partnerském životě je toto řešení velmi nevhodné. 
b) Losování – Je to vhodné řešení, pokud se nejedná o nic závažného. Můžeme 

ho zkusit použít při řešení malicherných rodinných sporů, např. kam 
pojedeme v neděli odpoledne na výlet. 

c) Arbitráž – Toto řešení spočívá ve výběru nezaujatého rozhodce. Musí být ale 
splněna podmínka jeho nezaujatosti na řešení výhodném pro některého 
z jednajících. 

d) Nabídka variant a kompenzací – V tomto případě se jedná o reciproční 
formu řešení. V prosociálním jednání by kompenzace měla vycházet ze 
samotných vyjednávajících, neměla by být vynucená druhou stranou. Je 
ovšem dobré držet se asertivního přístupu, tzn. nesklouznout k agresivitě ani 
pasivitě. 

 

Komunikace činy    
Tímto druhem komunikace se zabývá především J. Křivohlavý (1988). 
Komunikace činy funguje především jako pevný základ pravdivých a 
prosociálních vztahů. K rozhovoru se vždy vztahuje, co děláme, jak jednáme, 
jak se chováme. Závažnost toho, co děláme, pro to, co říkáme, je mimořádná. 
Podílí se na věrohodnosti našeho chování a mluvení. Nejde ovšem o to, co 
děláme, když hovoříme, ale jde o to, co jsme dělali předtím, než jsme začali 
mluvit, a jak se budeme chovat, když něco v rozhovoru řekneme. 
 

Fáze vyjednávání 

Metody řešení 

Komunikace činy 
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Komunikace tichem 
Tento způsob komunikace nenajdeme v žádné psychologické literatuře. Věda se 
jí nezabývá, protože ji nemůže zkoumat a měřit. Přesto o existenci tohoto druhu 
komunikace nemůžeme pochybovat. Komunikaci tichem využívá výtvarné 
umění, celá řada meditačních technik atd. I J. Křivohlavý (1995) rozlišuje trojí 
naslouchání: ušima, očima a srdcem. Při komunikaci tichem využíváme 
především naslouchání srdcem. Komunikace tichem je tedy paradoxně vrchol 
komunikace. Při této komunikaci často člověk vyjevuje druhému své 
nejintimnější sdělení (např. manželé, kteří vedle sebe tiše sedí).  
Člověk by se měl naučit vnímat komunikaci tichem. Tato komunikace může mít 
pro něho zásadní význam při přetváření jeho života. Člověk, který se snaží 
rozvíjet prosociální chování, může komunikaci tichem přijmout jako výzvu při 
rozvoji svých mezilidských vztahů. Umění komunikovat  tichem můžeme nejlépe 
uplatnit při setkání s trpícím člověkem. 
 

Zúčastněné naslouchání    
Naslouchání neznamená pouhé slyšení, ale vyznačuje se aktivitou 
naslouchajícího. Základní charakteristiky zúčastněného naslouchání podle I. 
Plaňavy (2000) jsou: 
1) Naslouchající nejprve vytvoří vhodné transakční prostředí strukturací 

prostoru (např. klidné místo bez rušivých vlivů) a strukturací času (dá 
najevo, že si na rozhovor vymezil čas, kdy je plně k dispozici). 

2) Věnuje vyprávějícímu pozornost udržováním očního kontaktu, nakláněním 
se nebo otáčením k vyprávějícímu, vyhledáváním takové polohy, kdy oči 
jsou ve stejné úrovni. 

3) Naslouchající se „nalaďuje“ na vyprávějícího přátelským postojem těla, 
vstřícným výrazem obličeje, vstřícnými gesty, příjemnou hlasovou intonací, 
tempem i hlasitostí řeči. 

4) Povzbuzuje vyprávějícího neverbálně: přikyvováním, zaujatým výrazem 
obličeje, pokynutím rukou i fyzickou podporou. To vše ovšem pravdivě a 
přiměřeně. 

5) Poskytuje vyprávějícímu zpětné vazby. Může tak činit: 
- zopakováním toho, co vyprávějící sdělil,  
- volným převyprávěním obsahu sdělení, tj. parafrázováním,  
- shrnutím toho, co vyprávějící sděluje, tj. sumarizací. 

6)  Naslouchající se vžívá do vyprávějícího reflektováním jeho emocí, jejich 
pojmenováním,  neverbálním zrcadlením emocionálního projevu (výrazu 
obličeje, gest atd.) a empatickým,   souznějícím mlčením. 

 
Chyby v komunikaci 
I když je komunikace tolik používaná, musíme konstatovat, že se při ní můžeme 
dopustit mnoha chyb. Nyní si uvedeme pouze ty nejzákladnější (Plaňava, 2000). 
1. „Škrtání“ sebe nebo druhého: Projevuje se v opomíjení potřeb, přání a zájmů 

sebe nebo druhých. Řešení přináší Etická výchova v nácviku asertivních 
dovedností a v pozitivním hodnocení druhého. 
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2. Chybná či falešná zobecňování: Tuto chybu můžeme stručně charakterizovat 
jako snahu subjektivní dojmy a pocity pronášet, jako by to byly ověřené, 
obecně platné a dokázané pravdy. Vyhnout se této chybě můžeme, když se 
budeme snažit zachovávat pravidla, které jsem také uvedl  jako řešení 
komunikačního šumu. 

3. Nevyladění: Účastníci rozhovoru jsou naladěni na jinou „frekvenci“. Např. 
situace v rodině při večeři. Otec chce vyjednat, kam pojede rodina na 
dovolenou, matka si chce pouze povyprávět o předchozím dni. Na otázku, 
jak dopadne rodinná komunikace tento večer, dokáže asi každý odpovědět. 
Předcházení takovým problémům napomáhají nácviky empatie. 

4. Skryté programy: Komunikace se vztahuje k jinému motivu, než k tomu, 
který je na první pohled zjevným obsahem sdělování, např. manželka, která 
chce, aby její manžel byl s ní více doma, při společné večeři začne 
manželovi vytýkat, že se nestará o dům, který by potřeboval malé opravy, 
které by on zvládl sám. 

 
Otázky k zamyšlení: 
1. Pokuste se definovat komunikaci. Pozn.: Tento úkol je jen zdánlivě 

jednoduchý. 
2. Co je to transakční prostředí? 
3. Pokuste se vyjmenovat všechny výrazové prostředky využívané v neverbální 

komunikaci, které jsou uvedené v této kapitole. Malá nápověda: je jich 
celkem 8. 

4. Pokuste se svými slovy říci, co je to denotace a konotace. 
5. Které prostředky z verbální komunikace patří mezi důležité pro 

prosociálního člověka? 
6. Co je to komunikace tichem? 
7. Jaké nejčastější chyby v komunikaci můžeme udělat? Zkuste se zamyslet i 

nad dalšími, které jsme zde neuváděli. 
 
 
Klíčová slova, pojmy k zapamatování: 
Komunikace, transakční prostředí, neverbální komunikace, verbální komunikace 
haptika, proxemika, paralingvistika, gesta, mimika, postoje, vzhled, pohled, 
dialog, zúčastněné naslouchání, vyjednávání, komunikace činy, komunikace 
tichem, chyby v komunikaci 
 
 
Použitá literatura: 

 Olivar, R. R.: Etická výchova. Orbis Pictus Istropolitana, 1992 
 Lencz, L.: Etická výchova pre cirkevné školy. Metodické centrum, 
Bratislava 1997 

 Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Svoboda, Praha 1988 
 Křivohlavý, J.: Povídej, naslouchám 
 Křivohlavý, J.: Já a Ty. Avicenum, Praha 1986 
 Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Portál, Praha 2000 
 Plaňava, I.: Mezilidská komunikace. Učební texty, Brno 2000 

 

???  

 

 



Kapitola 2.: SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE 
 
 

Vybrané kapitoly z psychologie pro učitele etické výchovy 29

2.3 Mezilidské vztahy 
 

Co se zde naučíte: 
 dozvíte se, proč je důležité vnímání a poznávání 
 seznámíte se se základními chybami při vnímání 
 dozvíte se, jakým způsobem probíhá rozvoj dyadického vztahu 
 dokážete vymezit a charakterizovat termín „evalvace vztahu“ 
 dokážete vysvětlit termín „interpersonální přitažlivost“ 
 dozvíte se, co je třeba pro zrod spolupráce 
 dokážete charakterizovat asertivní chování a odlišit ho od pasivního a 

agresivního chování 
 dozvíte se o základních asertivních právech, manipulačních pověrách a 

asertivních technikách 
 dokážete vysvětlit, jak souvisí asertivita s prosociálním chováním 
 dozvíte se, jaké složky má empatie a jaký je vztah empatie a referenčního 

rámce, dokážete charakterizovat sociální empatii 
 

 
Prosociálnost předpokládá pozitivní motivaci k vzájemnému vztahu. Tento 
vztah začíná percepcí, tj. vnímáním druhého s následnou snahou poznání rysů 
jeho osobnosti. Nejintenzivněji pociťujeme potřebu poznání, když přicházíme 
do styku s  novým člověkem a máme při tom dojem, že bude hrát v našem 
životě významnější roli (např. naši žáci). 
 
Proč chceme poznávat? 
1) Chceme si zjednodušit situaci. 
2) Chceme se přiblížit k druhému, upevnit vztah. 
3) Chceme zvýšit jistotu našeho očekávání. 
 
Abychom mohli vychovávat, je potřeba poznávat ty, na které působíme. 
Vychovatelské úsilí můžeme přirovnat k práci zahradníka, který když pěstuje 
rostlinu, musí vědět, kdy ji má zalévat, kdy hnojit, kolik potřebuje slunce atd. 
Učitel by měl také vědět, které rysy žáků posilovat a rozvíjet. Marná je jeho 
snaha o osobnostní změnu, může pouze měnit podmínky. Uvědomme si, že naše 
vnímání druhých může být zkreslené. Skutečnost se člověku jeví v závislosti na 
jeho zkušenosti a jeho momentálním stavu např. při stresu se nám jeví lidé okolo 
nás horší, než je tomu v klidné situaci. 
 
 
Můžeme pak poznávat druhé objektivně? 
 
Objektivní poznání druhého je výsledkem dlouhodobého úsilí. Záleží na 
člověku, do jaké míry má nebo si dovede získat vlastnosti, na niž závisí 
objektivnost pozorování, a do jaké míry se dovede vystříhat chyb, jež tuto 
objektivnost mohou narušit. Vlastnosti těch, kdo mají předpoklady k správnému 
vnímání druhého, jsou (Míček, 1984): tolerantnost, tvořivost, nezávislost na 
druhých, mírnost ve vyjadřování, zralost osobnosti. 
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Chyby při vnímání druhých 
Pravdivé a přesné poznání druhého není možné. Při percepci se můžeme 
dopustit řady chyb. Rozpoznáme-li je a pojmenujeme-li je v našem vnímání, 
zcela jistě se zlepší úroveň našich mezilidských vztahů. Uveďme krátký přehled 
percepčních chyb (Míček, 1984, Výrost, 1997):  
1) Základní atribuční chyba: Při vnímání přeceňujeme důležitost 

personálních faktorů. Konkrétně se tato chyba dá demonstrovat na tomto 
příkladu: Když se mi něco podaří, je to díky mým schopnostem, když se mi 
něco nepodaří, je to díky okolí. U druhých nezdar hodnotíme jako výsledek 
jeho schopností a úspěch jako výsledek vnějších okolností. 

2) Autoprojekce: Promítáme sami sebe do druhého. Vlastní chyby (i 
nevědomé) objevujeme u druhých.  

3) Halo efekt: Přesnost ve vnímání druhých lidí je často podstatně ovlivněna 
celkově příznivým nebo nepříznivým dojmem, jímž osoba působí. 

4) Deformace způsobená profesionálním zaměřením: Při vnímání druhého 
hodnotíme jeho rysy podle našeho profesionálního zaměření, např. učitel si 
všímá pouze toho, jak se žák učí atd. 

5) Souvislost vnímání s vlastní hierarchií hodnot: Posuzujeme druhého 
podle našeho světonázoru a hodnotové orientace, např. jinak hodnotíme 
příslušníka stejné politické strany, stejného náboženského vyznání atd. 

 
Rozvoj dyadického vztahu 
Podle U. Piontkowské (in Nakonečný, 1999) probíhá vývoj dyadického vztahu 
následujícím způsobem: 
1. Výběr partnera: Už z naší lidské přirozenosti máme tendenci 

k upřednostňování některých lidí při vytváření vztahů. Někdo je nám 
sympatický a někdo ne. Pokud chceme rozvíjet své prosociální chování je 
potřeba si tyto mechanizmy uvědomovat. Nezabráníme jejich vzniku v nás 
samých, ale můžeme svým přístupem k tomuto problému mnohé změnit. 

2. Vyjednávání a vzájemné prozkoumávání: Jedná se o proces bližšího 
vzájemného seznámení. Pokud se má vztah rozvíjet, je potřeba se vzájemně 
více poznávat, a tak se k sobě přibližovat. Jestliže k tomu nedojde, vztah 
zanikne nebo bude stagnovat. Pro učitele je také důležité, aby své žáky 
postupně poznával. Z praktických zkušeností lze doporučit např. tzv. osobní 
rozhovory (setkání mezi „čtyřma očima“). V tomto stadiu je potřeba 
vyhnout se chyb při poznávání (viz předchozí kapitola). 

3. Závazky: Na určité úrovni intenzity vztahu se u obou partnerů vytvoří 
závazek. Mnozí autoři uvádějí, že závazek je založen na principu 
spravedlnosti, tzn. výhody ze vztahu se rovnají nákladům. Tímto tvrzením 
bychom vztah omezili na pouhé vypočítavé přátelství a s tím náš projekt 
nesouhlasí. Prosociálnost ve vztazích nepředpokládá žádné zvažování 
poměru nákladů a výhod. 

4. Institucializování: Partneři si mezi sebou vytvářejí normy a pravidla, které 
napomáhají k hlubšímu prožívání vztahu a předcházení zbytečným 
konfliktům.  
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Vývoj vztahu můžeme znázornit graficky (Nakonečný, 1998): 
 
 
 
 

 
 
Ve vztahu je důležitá reciprocita, která se vyznačuje vzájemnou snahou obou 
partnerů. Moje snaha je ukázat, že mi na vztahu záleží, ale druhému je potřeba 
ponechat svobodu. A právě tuto snahu o vytvoření vztahu, která ovšem nepočítá 
vlastní náklady, ale snaží se nabídnout důvěru, můžeme nazvat jako prosociální.  
 
Ve vzájemných vztazích je důležitým momentem přijetí druhého takového, jaký 
je. Náš projekt se snaží rozvinout prosociální dovednost, kterou je pozitivní 
hodnocení druhého. Pozitivně hodnotit můžeme každého člověka, ale pokud 
ho nepřijmeme i s jeho zápory, naše pochvala bude pokrytecká.  
 
Správné pozitivní hodnocení je jedním z nástrojů pro harmonický vývoj vztahu. 
Mluvíme o tzv. evalvaci vztahu. K evalvaci přispívá (Nakonečný, 1998): 
• Projevovat sympatii a lásku 
• Projevovat úctu a obdiv 
• Poskytovat pomoc 
• Vycházet vstříc 
• Vyslovovat uznání a chválit 
• Prokazovat ohleduplnost 
• Být k druhým pozorný 
• Věnovat druhému čas 
• Povzbuzovat druhého 
• Projevovat souhlas 
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• Projevovat přátelství 
• Starat se o blaho druhého 
• Umožňovat druhému něco 
• Odpouštět, promíjet 
 
Interpersonální přitažlivost 
Mnohé výzkumy v oblasti sociální percepce se dotkly otázky, které proměnné 
způsobují, že nás okolí vnímá jako přitažlivé. Psychologové zdůrazňují tyto 
(Křivohlavý, 1986): 
1. Blízkost: Lidé mají tendence být přátelští k těm, se kterými jsou v blízkém 

kontaktu. Dokonce i pouhý častější pasivní kontakt (např. se sousedy) může 
vést k přátelskému vztahu. 

2. Frekvence kontaktu: Opakovaný kontakt je důležitějším faktorem než 
délka jednoho setkání. Znamená to, že pokud někoho vidíme častěji, i když 
v nepříjemné situaci, po určitém čase bude naše percepce týkající se této 
osoby pozitivnější. 

3. Podobnost: Existuje všeobecně rozšířený názor, že protiklady se přitahují. 
Výzkumy ovšem dokládají pravý opak. Vzájemná přitažlivost je více 
ovlivněna podobností. Byrne a Nelson (in Křivohlavý, 1986) ověřovali tento 
předpoklad ve svém výzkumu, kdy dali pokusným osobám přečíst postojové 
škály pro ně neznámých lidí. Zjistilo se, že cizí osoba byla pro posuzovatele 
tím přitažlivější, čím měla podobnější postoje jako posuzovatel. 

4. Úloha odměny: Přitahují nás lidé, kteří odměňují naše chování nebo 
postoje. Tímto jednáním totiž posilují naši sebeúctu. Odměna nemusí být 
pouze vnější (pochvala atd.), ale může se jednat především o vnitřní 
uspokojení. R. Weiss (in Páleník, 1995) identifikuje následující výhody ze 
sociálních vztahů: 
a) oddanost a přátelství 
b) sociální integrace 
c) prožívání spolehlivého spojenectví 
d) ujištění o hodnotě 
e) vedení 
f) možnost starat se o někoho 

 
 
Spolupráce 
Kooperativní jednání se vyvíjí s perspektivou, že jeho prostřednictvím bude 
s větší pravděpodobností dosaženo společného cíle. Podmínkou spolupráce je 
vzájemná výměna. Tato výměna má charakter dohody, kterou pro její zištnost 
nemůžeme slučovat s prosociálností. Podle názorů některých psychologů 
spolupráci nemůžeme slučovat s prosociálním chováním (Roche, 1992). 
Prosociální člověk přistupuje ke spolupráci s postojem, že někdo musí učinit 
první krok a nepřemýšlí o tom, jaké z toho budou plynout pro něj výhody. 
Prosociální chování spolupráci nejenom předpokládá, ale přímo vyžaduje. 
Kooperace však není pouhým rozumářským řešením situace, ale podle názorů 
psychologů a pedagogů jsou přirozenou, biologicky podmíněnou kvalitou, 
instinktivní tendencí, která vyřazuje agresivitu (Kasíková, 1997). 
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Co je ale třeba pro zrod spolupráce? Přece to nejde „samo od sebe“. 
 
 
 
Pro zrod spolupráce je třeba (Křivohlavý, 1986): 
1. Existence společného cíle – ke spolupráci nikdy nedojde tam, kde se jedná o 

zcela odlišné cíle.  
2. Vnímání možnosti kooperativního řešení situace – pokud si partneři 

neuvědomují možnost efektivnějšího řešení pomocí kooperace, nemůže 
společné řešení nastat. 

3. Kooperativní motivace – nenastanou-li v chování partnerů hybné síly ve 
prospěch kooperace, jednání sklouzne k soupeření. 

 
Základním znakem kooperace je důvěra. Pokud by takový vztah mezi partnery 
neexistoval, kooperace by nemohla nastat. Důvěra znamená, že já i ty (my oba) 
se přikloníme k tomu řešení, které nás může relativně nejlépe uspokojit. 
Ve vzájemných vztazích se stává, že oboustranná důvěra je zklamána. 
Optimisticky můžeme konstatovat, že v sociální interakci existují mechanizmy, 
které pomáhají znovu nastolit ztracenou důvěru. Mezi tyto mechanizmy 
můžeme zařadit požádání o prominutí a odpuštění. Oba tyto mechanizmy spolu 
souvisí a jsou účinným nástrojem pro harmonizaci vztahů nejen v oblasti 
kooperace.  
Přestože dnešní doba vyžaduje spolupráci (týmové řešení firemních problémů 
atd.), v našem výchovném působení převažuje spíše soupeření (neustále školní 
soutěživé hry a přístupy atd.). Chceme-li v dnešní společnosti uspět, musíme 
naše výchovné působení změnit ze soupeřivého přístupu na spolupracující.  
J. Křivohlavý (1986) uvádí několik kroků, které nám mohou pomoci převést 
soupeření na spolupráci: 

 
1. Radikální reorganizace snah alespoň jednoho účastníka: Do této 

reorganizace zařazujeme především snahu o maximalizaci společného zisku, 
tj. toho, co dostaneme my dva jako jedna společenská buňka dohromady. 

2. Ochota nést nepříjemnosti spojené se změnou orientace: Pokud se člověk 
v prvním kroku rozhodne ke změně snah, musí počítat s tím, že v druhém 
kroku bude konfrontován s určitými nepříjemnostmi, např. odstoupením od 
svých návyků. 

3. Konkrétní čin: Kooperace není pouhou meditací. Je činem. Jestliže 
zůstaneme na úrovni pouhých spekulací, nemůžeme o spolupráci ani mluvit. 

4. Důvěra: Projevuje se v přístupu k druhému, kterým chceme vyjádřit, že i on 
změní své záměry a bude se chovat kooperativně. 

5. Vzájemnost: V tomto kroku dochází jakoby k zrcadlovému obrazu mého 
chování ze strany partnera. 

 

Zrod spolupráce 

Důvěra 

Soupeření vs. 
spolupráce 
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Asertivita 
Být asertivní znamená zastávat si svoje vlastní práva bez toho, že bychom 
omezovali práva druhého člověka, např. mohu vyjádřit svůj vlastní názor přímo 
a upřímně, ale s vědomím, že  to stejné může udělat druhá osoba. Cílem 
asertivity je dosáhnout uspokojivého řešení pro obě strany (výhra/výhra). Pro 
vymezení asertivity je dobré popsat dva možné extrémy chování: 
 
1. pasivní chování – projevuje se v únikových reakcích – ignorance, vyhýbání 

se vyjádřit svůj názor, ustoupení ze svých práv. Pasivní chování lze 
charakterizovat rovnicí prohra/výhra. Přičemž prohrává ten, kdo jedná 
pasivně. 

 
2. agresivní chování – bráníme si vlastní práva bez toho, abychom věnovali 

pozornost právům druhých, např. bráníme si své názory za každou cenu, 
nevěnujeme pozornost potřebám druhých atd. Agresivní chování lze opět 
charakterizovat rovnicí výhra/prohra. Vyhrává ten, kdo jedná agresivně, 
druhý zákonitě prohrává. 

 
 
Asertivní chování leží mezi těmito dvěma extrémy. Výsledkem asertivního 
chování je dosažení vzájemně uspokojivého řešení. Asertivita nás brání před 
manipulací, tzn. já se nestávám manipulátorem, ale ani nepodléhám 
manipulativnímu chování druhých.  
 
Asertivitu můžeme zachovat na základě těchto kroků (Kariková, 1993): 
1. Přestávka – je vhodné při konfrontaci s agresivní nebo pasivní osobou 

v nebezpečí afektované reakce použít tuto metodu. Poskytuje čas na 
rozmyšlení. Můžeme se při ní např. zhluboka nadechnout, v duchu napočítat 
do deseti atd. 

2. Identifikovat potřeby druhé osoby – k tomu nám slouží empatie. Můžeme se 
otevřeně, ale citlivě ptát, jaké potřeby jsou vyjádřeny jednáním druhého. 

3. Objasnit své vlastní potřeby – není dobré se snažit skrýt své vlastní potřeby, 
ale přímo a čestně si je přiznat. Při jejich objasňování je vhodné vyhnout se 
jak agresivitě, tak pasivitě. 

4. Sumarizovat konflikt – při sumarizaci situace můžeme najít společný základ. 
Někdy můžeme zjistit, že konflikt vznikl z nepochopení, z nepodstatných 
věcí. 

5. Dohodnout se na přijatelné řešení – tato fáze by měla být cílem každé 
interakce. Je tím nejlepším řešením. Nikdo v něm neprohrává. Výsledkem je 
oboustranně přijatelné řešení. 

 

Asertivita 
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Asertivní práva a manipulační pověry 
V rámci asertivity existují asertivní práva, která nás mají bránit manipulaci. 
Naproti tomu stojí manipulační pověry, které se nás snaží od asertivity odvést a 
vmanipulovat do omezujících forem chování. Krátce si uvedeme přehled těchto 
práv a pověr (Capponi, 1994). 

 
 

Asertivní právo Manipulační pověra 
1. Mám právo sám posuzovat své 

chování, myšlenky a emoce a být 
za ně a za jejich důsledky 
zodpovědný. 

2. Mám právo neposkytovat žádné 
výmluvy, které by ospravedlnily 
mé chování. 

 
3. Mám právo posoudit, zda a 

nakolik jsem zodpovědný za 
řešení problémů ostatních lidí. 

 
4. Mám právo změnit svůj názor. 
 
 
 
 
5. Mám právo dělat chyby a být za 

ně zodpovědný. 
 
6. Mám právo říct: „Já nevím.“ 
 
7. Mám právo být nezávislý na dobré 

vůli ostatních. 
 
 
8. Mám právo dělat nelogické 

rozhodnutí. 
 
9. Mám právo říct: „Já ti 

nerozumím.“ 
 
 
10. Mám právo říci: „Je mi to jedno.“  
 
 
 

Nemůžeš nezávisle posuzovat sám sebe, 
ale musíš být posuzovaný vnitřními 
pravidly a autoritou, která je moudřejší, 
než ty sám. 
Za své chování zodpovídáš druhým 
lidem a měl bys to, co děláš, vždy 
zdůvodnit a vysvětlit. 
 
Vůči některým institucím a věcem máš 
větší závazky než vůči sobě. Pokud tyto 
instituce nepracují efektivně, musíš se 
jim přizpůsobit ty, ne ony tobě. 
Názor, ke kterému jsi se jednou přiklonil, 
bys neměl nikdy měnit. Musel by ses 
totiž přiznat, že jsi se zmýlil. Zmýlit se 
znamená být nezodpovědný a ten, kdo se 
jednou zmýlil, bude se mýlit i nadále. 
Nesmíš dělat chyby. Když je uděláš, 
musíš mít natrvalo pocit viny. Ostatní tě 
pak musí neustále kontrolovat. 
Musíš znát odpověď na všechny otázky a 
vždy musíš všechno dokonale zdůvodnit.  
Lidé, se kterými přicházíme do styku, 
nás musí mít k nám kladný vztah. Když 
nás všichni v našem okolí nemají rádi, 
prožíváme to těžko. 
Pravdu má ten, kdo dokáže svůj 
požadavek logicky racionalizovat. 
Musíš předvídat potřeby svých blízkých. 
Musíš vytušit, co potřebují, a ne čekat, až 
ti to řeknou. 
 
 
Musíš se snažit být pořád lepším, dokud 
nebudeš po všech stránkách perfektní. 

 
L. Lencz (1997) uvádí ještě další dvě asertivní pravidla, které bychom mohli 
nazvat vrcholem správné asertivity: 

 Mám právo chovat se neasertivně. 
 Mám právo nabídnout druhým své názory a hodnoty. 

Asertivní práva 
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Základní asertivní techniky 
 
Asertivní techniky nám dávají konkrétní návod, jak se bránit proti 
nejrozmanitějším druhům manipulace. Jsou nenahraditelnou pomůckou při 
nácviku asertivity. V. Capponi (1994) uvádí jejich následující přehled: 
 
1. Pokažená gramofonová deska 
Tuto techniku lze charakterizovat klidným opakováním vlastního oprávněného 
nároku. Učí vytrvalosti v prosazování svého práva, bez nutnosti připravených 
argumentů nebo pocitu zlosti. Je nutné vyloučit všechna sdělení, která by 
ponižovala náš protějšek. 
 
2. Otevřené dveře  
Manipulátorovi nejde o nápravu stavu, ale o agresivní kritiku („vyražení dveří“). 
Chce druhého ponížit. Tato technika slouží k umlčení kritika, ale neslouží k 
„vyčištění komunikace“. Je obranou před neoprávněnou a zraňující kritikou. 
Zásady pro správnou aplikaci techniky: 
Rozlišovat mezi pravdou a názory kritika na naše chování. 
Nereagovat na hodnocení a souhlasit s pravdivým popisem našeho chování. 
Nebránit se útoku – kritikou kritika, únikem, tj. vysvětlováním proč jsme dělali, 
co jsme dělali. 
Pokud partner vysvětluje naše chování podle svých měřítek (morálních), ani mu 
je nevyvracet, ani s nimi nesouhlasit. 
Vidět v kritice dobré stránky. 
Zvládat kritiku s klidem.  Nenechat se vmanipulovat do pocitů viny a úzkosti. 
 
3. Negativní aserce 
Tato technika nás učí přijímat chyby a omyly bez toho, že bychom se museli 
omlouvat. Jednoznačně souhlasíme s opodstatněnou kritikou našich negativních 
kvalit. Umožňuje posoudit vlastní chování bez úzkosti a popisování chyby. 
Redukuje zlost a agresivitu našeho kritika. Je to aplikace asertivního práva: 
Každý má právo dělat chyby. Asertivní člověk si umí přiznat chybu. 
 
4. Negativní dotazování 
Technika, která vede k aktivní podpoře kritiky s cílem využít získané informace, 
pokud jsou konstruktivní, nebo je vyčerpat, pokud jsou manipulativní. 
Požádáme o upřesnění a zkonkretizování kritiky, nebo se ptáme, zda jsou další 
výhrady nebo námitky. 
 
5. Požádat o laskavost 
Při používání této asertivní techniky nemůžeme sklouznout k zneužívání 
dobroty druhých. Je třeba znát meze, kdy naše žádost o laskavost hraničí 
s pouhou vypočítavostí. Asertivní formulace této techniky zní: „Buď tak hodný 
a udělej to pro mne“. Pasivní forma jednání je v tomto případě nejen neochota 
požádat o laskavost v případě nutnosti, ale i ten případ, když předem dávám 
najevo, že mi nebude poskytnuta. 
 
6. Odmítání - učíme se říkat ne 
Jednoznačně a jasně a pokud možno co nejstručněji formulujeme, co nechceme. 
Důležitými zásadami jsou opět: Nerozvádět své odmítnutí, nenechat se odvést 

Asertivní techniky 

Pokažená 
gramofonová deska 

Otevřené dveře 

Negativní aserce 
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od tématu, nenabízet vysvětlení proč, věc nechceme. Můžeme poděkovat za 
nabídnutou laskavost, i když o ni nemáme zájem. 
 
7. Kritika 
Kritika je osobní postoj, kterým sdělujeme, co se nám nelíbí na jednání druhého. 
Správná kritika se vyznačuje několika zásadami: 
Jasně zformulovat, co chceme, neříkat, co nechceme. 
Hovořit o věci, určitém chování a ne o osobě a jejích negativních „kvalitách“. 
Mluvit za sebe (např. „mně by se to líbilo tak a tak, i když to lze provést jinými 
způsoby“.) 
Neopomenout pochválit partnera v tom, co alespoň trochu stojí za pochvalu. 
Souhlasit se vším, co je alespoň trochu pravděpodobné a nesouvisí s tématem. 
V žádném případě nepoužívat sarkasmy nebo jiné projevy agrese. 
 
8. Kompromis a konsensus 
Pro člověka je příjemnější, když se domluví a zároveň dosáhne svého, než když 
se pouze prosadí. Lidé mají většinou snahu domluvit se. V asertivním chování je 
zahrnuto také pochopení zájmů druhého. 
Tuto asertivní techniku je možno opět charakterizovat několika zásadami: 
To, co chceme nebo nabízíme, je potřeba formulovat jasně a co nejstručněji. 
Nenechat se strhnout k vedlejší diskusi.  
Měla by se ovšem zvýšit naše ochota naslouchat, aby dialog nepřerostl do dvou 
monologů. Pro pochopení druhého je dobré využít empatie.  
Pokud obě strany nemohou prosadit vlastní řešení, může dojít k nalezení řešení 
třetího, které je přijatelné pro všechny zainteresované strany. 
 
 
Také vám pořád vrtá hlavou, jak tohle celé souvisí s prosociálností? 
Hned se to dozvíte. 
 
 
 
Propojení s prosociálností 
Prosociálnost nemůže být projevem slabosti, submisivity nebo závislosti 
způsobené slabostí a nedostatečností. Právě asertivita je sociální dovedností, 
která nám pomáhá vyhnout se takové pseudoprosociálnosti. Prosociální lidé se 
vyznačují svou schopností citlivě prosadit své práva bez toho, že by omezili 
práva druhých.  
 
Empatie 
Je to schopnost vcítit se do pocitů a jednání druhé osoby. Empatii lze rozvíjet 
tréninkem v dětství i dospělosti. Empatie je pro rozvoj prosociálního chování 
velmi důležitá, protože  pomoc, darování, solidarita vyplývají ze soucitu a 
vytušení potřeb toho druhého, tj. z empatie. 
 
Ten, kdo chce rozvíjet empatii, by se měl nejprve naučit pojmenovávat a 
komunikovat své vlastní city. Tomuto problému nebylo v poslední době 
věnováno mnoho pozornosti. Jedním z těch, kteří se touto oblastí zabývají, je 
Dr. Honning (in Roche 1992), který ve svých výzkumech určil korelaci mezi 
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Empatie 
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rozvojem empatie a schopností identifikovat své city. Tento fakt rovněž 
potvrzuje svými výzkumy R. Roche (1992). 
 
Prostřednictvím empatie si vybavuji ve vlastním prožívání pocity a různé napětí 
toho druhého. Empatii také podporuje zkušenost se situací, kterou prožívá ten 
druhý (není podmínkou vzniku empatického chování). Z podmínky, aby empatie 
zrcadlila zážitky jiného člověka, vyplývá, že při jejím nácviku by se do popředí 
měly dostat emoce a citové prvky, ne racionální hlediska. 
 
V empatii můžeme rozlišit dvě složky (Lencz, 1997): 
1. kognitivní – vnímání stavu druhé osoby pomocí představivosti, a to tak, že 

chápeme a s jistou mírou pravděpodobnosti předvídáme její myšlenky, city a 
skutky. Někteří autoři kognitivní empatii ztotožňují  s předvídáním chování 
druhé osoby. 

2. afektivní – emocionální reakce na city druhého. Předpokládá se, že na této 
úrovni je člověk schopen se vcítit do druhého v tom, zda daná situace je pro 
něj příjemná nebo nepříjemná. 

 
Rogers (in Lencz, 1997) chápe empatii především jako mechanismus, který nám 
pomáhá představit si situaci jakoby zevnitř a v důsledku toho snáze pochopit, 
proč se nedají realizovat některá racionální řešení nebo proč je tento problém 
pro druhého tak závažný. 
 
Hofman (in Roche, 1992) rozlišuje čtyři stádia vývoje jedince. Pro každé 
stádium je charakteristický jiný druh empatie: 
1. stadium – dítě nerozlišuje mezi já a ty – globální empatie, která se vyznačuje 

pouhými náznaky empatického chování. 
2. stadium – dítě si vytváří pojem sebe – egocentrická empatie, která se 

vyznačuje vcítěním podle svých vlastních prožitků. 
3. stadium – dítě si uvědomuje, že jiní mají své vnitřní prožívání – cítí empatii 

k citům jiných, nezávisle na svém prožívání. 
4. stadium – dítě si uvědomuje, že jiní mají svoji identitu a zkušenosti – 

schopnost empatie k všeobecné životní situaci kohokoliv. 
 
Vztah empatie s referenčním rámcem 
Každý jev nebo věc  má pro mě určitý význam. Podle těchto významů 
zařazujeme jevy a věci do vlastního referenčního rámce, tzn. že je chápeme a 
hodnotíme podle zařazení jejich významu pro nás, vytváříme si vlastní 
hierarchii hodnot. Cílem této hierarchie hodnot je lehčí orientace v životě a 
jednoznačnější rozhodování. Tento náš vnitřní mechanismus ovšem může bránit 
projevům empatie. Proto je nutné rozvíjet tzv. decentraci (Roche, 1992), tj. 
odpoutání se od sebe, vysvobození se od výlučné zaujatosti sám sebou a snaha 
soustředit se na zájmy, potřeby,  city a osobu druhého. 
 
Induktivní disciplína 
Rozvoji empatie napomáhá složka výchovného stylu – indukce (Lencz, 1996). 
Spočívá v tom, že místo trestání dítěte mu ukazujeme a dáváme pocítit reálné a 
emotivní důsledky jeho činů pro druhé. Tak se dítě učí empaticky chápat a 
prožívat, co způsobuje naše negativní chování. 
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Význam empatie 
Kdo aktivně naslouchá, může vycítit a pochopit, co si druhý myslí, cítí a po čem 
touží. Aktivní naslouchání úzce souvisí s rozvojem empatie. Je velmi důležité, 
že aktivní naslouchání je sociální dovednost, kterou v projektu Etické výchovy 
rozvíjíme hned v prvním tématu. Tak můžeme předpokládat, že tato sociální 
dovednost napomůže zvýšit celkový význam empatie (Lencz, 1997). 
1. Díky empatii nepociťují hovořící a naslouchající odlišnost a vzdálenost. U 

empatických lidí se může v důsledku rychlejšího pochopení sdělovaného 
významu zkrátit komunikace. 

2. Empatie podporuje přijetí druhého. Nemáme na mysli pouhé verbální 
vyjádření, ale doložení opravdového přijetí především činy a neverbální 
komunikací. Přijetí neznamená podřízení se nebo závislost, ale je to velmi 
aktivní akt, protože předpokládá schopnost chápat druhého a vcítit se do 
jeho citů a chování. 

3. Empatie umožňuje naplno prožívat přítomný okamžik, tj. zaměřit svou 
pozornost na současný vztah. 

4. Empatie předpokládá a umožňuje zbavit se určitých schémat v našem 
jednání, podmínek a uzavření do našich plánů. Na první pohled takový 
postoj přináší ztrátu, ale ve skutečnosti je velkým obohacením, které nám 
přináší určité vnitřní uspokojení a vztah k druhému. 

5. Empatie umožňuje lépe pochopit druhé, přináší jim úlevu a radost z toho, že 
někdo sdílí jejich city. 

 
Sociální empatie 
Empatii v osobních vztazích je lehké pochopit a osvojit si, protože se týká 
konkrétní osoby. Sociální empatie se vztahuje na celý národ, společenskou nebo 
etnickou skupinu. Sociální empatie silně souvisí s komplexní prosociálností. 
Předsudky  a zábrany vůči různým společenským skupinám mohou znamenat 
vážnou překážku pro uplatňování a rozvoj sociální empatie (Roche, 1992). 
 
Rozvoj empatie během vývoje jedince 
V raném dětském věku hraje nejdůležitější roli při rozvoji empatie cituplný 
rodičovský vztah, který empatickým pochopením dítěte poskytuje vzor vcítění 
se do druhého. Při vstupu dítěte do školy se rozšiřuje působení empatického 
vzoru i na pedagoga (pokud jím ale opravdu je). Empatie se dá ve školním 
obdobím velmi dobře rozvíjet zážitkovou formou zaměřenou na její nácvik. 
 
Schopnost empatie závisí na vývojové úrovni osobnosti, na množství zážitků a 
vlivů. Empatie není trvalou vlastností a v různých obdobích života se může 
měnit. Rozvoj empatie rovněž napomáhá účast na intimních vztazích 
(Vágnerová, 1998). 

 
Otázky k zamyšlení: 

1. Jaké jsou nejčastější chyby při vnímání? 
2. Zkuste popsat fáze vývoje dyadického vztahu. 
3. Vysvětlete termín „evalvace vztahu“. 
4. Vyjmenujte a charakterizujte základní proměnné v interpersonální 

přitažlivosti. 
5. Co je třeba pro zrod kooperativního jednání a které faktory hrají roli při 

přeměně soupeření na spolupráci? 

Význam empatie 
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Empatie a vývoj 
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6. Jaký je rozdíl mezi asertivním, pasivním a agresivním chováním? 
7. Vysvětlete princip manipulační pověry, uveďte příklad manipulační 

pověry v souvislosti s asertivním právem. 
8. Vyjmenujte alespoň 5 základních asertivních technik. Připomínám, že 

celkem jsem si jich uváděli 8. 
9. Pokuste se na příkladu vysvětlit, jak souvisí asertivita s prosociálním 

chováním. 
10. Jaké složky má empatie a jak souvisí s referenčním rámcem a s aktivním 

nasloucháním? 
11. Co je to sociální empatie? 

 
 
Klíčová slova, pojmy k zapamatování: 
Vnímání, poznávání, dyadický vztah, evalvace vztahu, interpersonální 
přitažlivost, asertivní právo, manipulační pověra, asertivní techniky, asertivní 
chování, empatie, referenční rámec, sociální empatie. 
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2.4 Sociální skupina a skupinová dynamika 
 
Co se zde naučíte: 

 dozvíte se, jaké jsou základní znaky sociální skupiny 
 získáte přehled o základním dělení sociálních skupin 
 dozvíte se o problematice struktury sociálních skupin, dokážete vymezit a 

rozlišit termíny status,  pozice a role 
 dozvíte se, co pro sociální skupinu znamená skupinová dynamika 
 dokážete vysvětlit termíny koheze, tenze, projekce 
 zjistíte, jak vypadá vývoj skupiny v čase a jakou roli hraje vedoucí ve 

skupině 
 
 
 
Význam sociální skupiny pro jedince 
V této kapitole se budeme zabývat charakteristikou sociální skupiny (v našem 
případě školní třídy).  
Základními charakteristickými znaky sociální skupiny jsou podle M. 
Rabušicové (1991): 

1. interakce mezi členy skupiny  
2. společná činnost a společný cíl skupiny 
3. diferenciace rolí a pozic v rámci skupiny 
4. tvorba norem a hodnotového systému skupiny  
5. vědomí skupinové příslušnosti členů skupiny  

Sociální skupina zprostředkovává svým členům působení makrosociálního 
prostředí, má vliv na formování jejich osobnosti a ovlivňuje jejich individuální 
výkonnost. Sociální skupina také posilňuje sociální identitu jedince a umožňuje 
uspokojování jeho sociální potřeby, jako jsou pocit sounáležitosti, být 
akceptován, získat uznání a seberealizace (J. Řezáč, 1998).  
 
Podle Z. Baumana (1966) je vliv skupiny na chování jednotlivce tím větší a 
všestrannější, čím univerzálnější jsou cíle skupiny – tedy čím rozsáhlejší oblast 
života společnosti zahrnují, dále čím větší je role, jakou při integraci skupiny 
hrají osobní vztahy a konečně čím silnější je emocionální identifikace 
jednotlivce se skupinou.  
   
Dělení sociálních skupin 
Základní rozdělení sociálních skupin je na malé a velké. Malá sociální skupina 
není vymezena kvantitativně, ale vztahově. V takovéto skupině může každá 
osoba se všemi ostatními osobami komunikovat tváří v tvář. Může tedy se všemi 
členy navázat vztah.Ve velkých sociálních skupinách se nemusí navzájem 
jednotliví členové znát a přímo spolu nekomunikují. Interakce mezi členy velké 
skupiny probíhá pomoci masových komunikačních prostředků (shromáždění, 
školení, tisk, televize, …).  
 
Podle pevnosti pravidel, kterými členové skupiny řídí a podle způsobu 
komunikace dělíme skupiny na formální a neformální. Ve formální skupině je 
struktura vztahů dána organizačním pořádkem (například v armádě). Náplň a 
činnost jednotlivých funkcí jsou přesně předepsané. Formální skupina má do 
jisté míry odosobněný charakter. V neformální skupině se struktura vztahů 
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utváří přirozenou cestou a spontánně. Členy neformálních skupin spojují 
navzájem emocionální vazby. Neformální skupinou je například  rodina (Páleník 
et kol., 1995).  
 
Zkuste se zamyslet na základě předchozí typologie nad tím, jakou 
sociální skupinou je školní třída? 
 
 
Školní třída je tedy malou formální skupinou (M. Nakonečný, 1996). 
 
Podle příslušnosti jednotlivce do skupiny rozlišujeme členské a referenční 
skupiny. Členská skupina je ta, do které jedinec skutečně patří. Referenční 
skupina je ta, do které jednotlivec může, ale nemusí patřit, ale do které by chtěl 
patřit a která slouží jako kriterium jeho vlastního jednání. Takovouto skupinou 
je například pro mladého fotbalistu reprezentační národní mužstvo. Referenční 
skupina tedy plní normativní a porovnávací funkci. 
     
Struktura sociálních skupin 
Každá skupina má svoji strukturu, která nemusí být vždy hierarchická. V této 
struktuře zaujímají členové skupiny různé pozice. Každý člen má svoji pozici, 
která je určena všemi aspekty jeho působení ve skupině. Tato pozice je 
především dána mírou sociální přitažlivosti jedince, mírou jeho prestiže, 
způsobem jeho sebeprosazování při začleňování se do skupiny a jeho  podílem  
na  dosahování   skupinových  cílů (J. Řezáč, 1998).  
 
M. Homola (1972) uvádí dva druhy teorií interpersonální přitažlivosti. 
V prvních je rozhodujícím prvkem ve vytváření vztahů náklonnosti mezi dvěma 
osobami podobnost. Obecně projevujeme tendenci ke kladnému vztahu k lidem, 
kteří mají stejné postoje jako my. Druhou skupinu teorií o vzájemné přitažlivosti 
tvoří teorie vzájemných výhod. Základními pojmy těchto teorií jsou pojem 
užitku, tj. odměny, kterou interakce zúčastněným osobám přináší, a pojem ceny, 
nákladů, které interakce od nich vyžaduje. Základní hypotézou je, že každý 
jedinec se snaží, aby mu interakce přinášela více odměn než nákladů, a podle 
tohoto kritéria si volí své přátele.              
 
Míru prestiže člena skupiny a jeho význam a hodnotu pro skupinu vyjadřuje 
pojem sociální status jedince. Pozice je  celková charakteristika místa 
jednotlivce ve skupině z hlediska všech různých faktorů. Status pak hovoří o 
umístění ve skupině na žebříčku prestiže (J. Výrost, 1993).   
Čím přesněji je určena pozice člena ve skupině a čím specifičtější je tato pozice, 
tím víc se s ní spojuje očekávání, jak se má takový člověk ve skupině chovat. 
Soubor očekávání, týkajících se chování jednotlivce spojeného s jeho pozicí ve 
skupině, se nazývá sociální role (J. Výrost, 1997).  
 
Specifické role, které velmi úzce souvisejí s dynamikou, fungováním skupiny, 
se nazývají skupinové role. Především na základě zkušeností s terapeutickými 
skupinami bývají rozlišovány čtyři role – alfa, beta, gama, omega  a role 
protivníka “P“ jako symbolického reprezentanta nepřátelské skupiny. Alfa 
představuje neformálního vůdce, který skupině imponuje, obvykle nejaktivnější 
člen, který dodává program. Beta neboli expert má speciální schopnosti a 
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znalosti, tvořivě rozvíjí návrhy prezentované vůdcem. Gama jsou většinou 
pasivní a přizpůsobiví členové, podléhají a identifikují se s alfou. Je to většina 
členů skupiny. Omega je ve skupině spíše neoblíben, zůstává na okraji skupiny 
pro svou neschopnost, odlišnost nebo strach.  
 
S. Kratochvíl (1995) popisuje skupinové role jako jsou např. monopolista – 
snaží se strhnout veškerou pozornost na sebe, trpitel – dožaduje se pomoci a 
současně ji odmítá, moralista – musí mít vždy pravdu, miláček – budí něžné 
vztahy a ochranářské postoje, obětní beránek – obrací se proti němu potlačovaná 
agrese ostatních členů skupiny, šašek – baví skupinu na svůj účet.  
 
Prostředí školní třídy jako sociální skupiny klade na jedince specifický úkol, a to 
osvojení si role žáka.  

 
Role žáka s sebou přináší zvýšené nároky na sociální učení, učí jedince 
posuzovat sama sebe a výsledky své činnosti s ohledem na objektivní, 
institucionalizovaná kritéria. Uspořádání  vztahů a činnosti ve školní třídě vede 
také ke změnám v citovém prožívání, především k ovládání spontaneity, na 
druhé straně však také ke kultivaci obsahu emotivního prožívání. Stimulaci a 
inspiraci přináší dítěti vrůstání do skupinových vztahů. Důležité pro adaptaci 
žáka na podmínky školní třídy je také, může-li se svou třídou identifikovat. 
 
J. Řezáč (1984) upozorňuje na nebezpečí, že učitel svým očekáváním (i 
neuvědomovaným) vůči konkrétnímu žákovi dotváří jeho roli, která však 
mnohdy může být neadekvátní.  Toto vzniká tím, že učitel, pod dojmem 
z prvních hodin, si utváří stabilní představu o osobnosti žáka. Uvádíme příklad, 
jak tento mechanismus funguje. Učitel si zafixuje, že určitý žák šaškuje. Toto 
šaškování však mělo pouze situační charakter – byla to reakce žáka např. na  
stres prvních dnů ve škole. Jelikož však učitel má zafixováno, že tento žák 
šaškuje, častěji než u ostatních dětí toto chování u něho očekává a mnohdy je 
dokonce vědomě či nevědomě provokuje. Žák se pod vlivem očekávání 
skutečně začne chovat jako šašek a vytváří se „role šaška“, kterou třída velmi 
rychle příjme (a učitel má navíc pocit, že to hned od počátku „věděl“). 

 
Tento problém si uvědomuje L. Lencz (1998), a proto ve svém výchovném stylu 
vznáší požadavek atribuce prosociálnosti. Znamená to, že učitel dětem nemá 
přisuzovat žádné vlastnosti, kromě prosociálnosti. Učitel má očekávat a věřit, že 
každý žák je dobrý.  

Role žáka 

Efekt učitelova 
očekávání 
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Skupinové normy 
Ve všech skupinách vzniká oblast pravidel – sociální normy, které vymezují 
místo jedince při činnostech skupiny a určují cíle a aktivitu skupiny. Norma je 
vlastně standart chování, který členové skupiny sdílejí a jehož dodržování 
očekávají. Podle tohoto standartu se posuzuje správnost a příhodnost chování. 
Normy tlačí na členy skupiny, aby respektovali společné mínění, a aby se 
chovali v souladu s normou, tj. konformně (M. Homola, 1972). Sociální normy 
dané skupiny silně ovlivňují utváření osobnosti jejich členů. Jestliže skupina 
přijímá společensky hodnotné normy soužití a spolupráce, podporuje to rozvoj 
osobnosti každého svého člena. Jestliže však skupina akceptuje společensky 
nežádoucí normy a hodnoty, může tímto rozvoj osobnosti brzdit a deformovat. 
Typickým příkladem jsou tzv. chuligánské bandy (Páleník et kol., 1995).  
 
Prostředí školní třídy jako sociální skupiny je charakteristické tím, že zde na 
jedince působí jednak normy, které jsou spojené s vyučovacím procesem ve 
třídě a jednak normy, které si tvoří žáci ve třídě sami jakožto členové sociální 
skupiny.     
    
 
Skupinová dynamika 
Každá sociální skupina je dynamická jednotka. Změna jakékoliv části mění stav 
všech ostatních částí. Skupinová dynamika je podle S. Kratochvíla (1995) 
souhrn skupinového dění a skupinových interakcí. Ke skupinové dynamice patří 
zejména síly koheze a tenze, projekce minulých zkušeností a vztahů do 
aktuálních interakcí, vývoj skupiny v čase. 
 
 
Koheze a tenze 
Koheze neboli soudržnost souvisí s přitažlivostí skupiny pro její členy. Je 
výslednicí sil, které působí na členy tak, že chtějí ve skupině zůstat a skupinu 
udržet. Projevuje se pocitem vyjádřeným výstižně „my patříme k sobě“. 
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Ke kohezi přispívají: 
1. uspokojování osobních potřeb jedinců ve skupině; skupinové cíle jsou 

v souladu s individuálními potřebami 
2. vztahy sympatií mezi členy skupiny 
3. motivace jedinců ke členství, včetně úsilí, které jedinec musel vynaložit, 

aby se do skupiny dostal (například splnění rozličných vstupních 
zkoušek) 

4. přátelská akceptující atmosféra 
5. prestiž skupiny 
6. soutěžení s jinou skupinou nebo skupinami; kohezi často zvyšuje již 

pouhá přítomnost paralelních skupin 
 
Vytvoření skupinové koheze má značný význam. Členové kohezních skupin se 
více akceptují a vytvářejí si k sobě hlubší vazby. Významný důsledkem 
skupinové koheze je, že umožňuje konstruktivně vyjadřovat kritiku. Členové 
kohezní skupiny jsou ochotni se brát navzájem vážně, respektovat jeden 
druhého a pokračovat v komunikaci, i když na daný problém mají rozdílný 
názor. 
 
Tenze neboli napětí vzniká přirozeně při vzájemné interakci. Jsme 
konfrontování s odlišnými názory, jsme nuceni podrobit se skupinovým 
normám.  Objevují se antipatie, pocity zlosti, agresivity a nepřátelství. Tenze je 
dána také tím, že při uspokojování vlastních potřeb musí každý brát ohled na 
potřeby jiných. Skupinová tenze vyjadřuje vnitřní napětí jedinců ve skupině. 
Může se projevovat ve formě úzkosti a strachu, ale i hostility a agresivity. 
 

 
Členové mají tendenci reagovat na tenzi tak, jak jsou zvyklí: potlačovat ji, 
ventilovat ji nepřímo nebo ji projevit přímo. Ve skupině tak zákonitě vznikají 
konflikty. 
 
Je-li tenze ve skupině příliš silná a není-li kompenzována kohezí, vede ke snaze 
členů o únik ze skupiny. Členové pociťují skupinu jako nepřátelskou. 
 
Negativní důsledky má však paradoxně i příliš malá hladina tenze. Je-li skupina 
pouze soudržná a ochraňující, cítí se v ní členové dobře. Členové si pak kolikrát 
ze skupiny vytvoří oázu, která je však v rozporu s reálným mimoskupinovým 
životem. Pak je ovšem i znemožněn transfer (přenos) poznatků získaných ve 
skupině do reality. To, co členové ve skupině zažijí, čemu se naučí, nelze 
aplikovat ve skutečnosti, protože skupina přestala být reálným prostředím. 
Skupina tak vytvoří vztahy a vazby, které ve skutečnosti nefungují (toto je 
problémem některých náboženských společenství). 
 
Je dobré pochopit významný vztah mezi kohezí a tenzí. Kohezi můžeme 
pokládat za faktor stabilizující: navozuje pocity bezpečí a podpory. Tenzi 
můžeme pokládat za faktor dynamizující: vede k nespokojenosti a úsilí po 
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změně. Právě v tomto spatřujeme velký význam tenze. Tenze totiž neprobouzí 
pouze nespokojenost a negativní pocity, ale zároveň nás nutí ke změně. Nutí nás 
změnit naše nevhodné reakce a postoje. Obě dvě síly mají tedy svůj důležitý 
pozitivní význam, působí-li v dynamické rovnováze (S. Kratochvíl, 1995). 
 
Projekce 
Projekci ve vztahu k skupinové dynamice rozumíme vliv minulých zkušeností a 
zážitků na naše přítomné vnímání druhých. V podstatě jde o předsudky. 
Většinou na druhé lidi reagujeme nejen na základě toho, jak se oni k nám reálně 
chovají, ale i na základě toho, jaké jsme s podobnými lidmi učinili v podobných 
situacích zkušenosti. Interpersonální reakce se tedy uskutečňují nejen pod 
vlivem reálného podnětu,  ale i pod vlivem neskutečného obrazu převzatého 
z minulosti. 
 
Jde-li o přenos negativních citů, projeví pak jeden člen skupiny vůči jinému 
členu antipatii či hostilitu, aniž by si ji tento člen svým chováním zasloužil nebo 
k ní dal podnět. 
 
Člen skupiny, který používá projekci ve velké míře, se dostává do bludného 
kruhu: tím, že jedinec určité chování očekává, chová se podle tohoto očekávání, 
a tím zase vyvolává reakce u okolí, které jeho očekávání zdánlivě potvrzují 
(např. na nedůvěřivé chování reaguje okolí přirozeně nepřátelsky, a tím ho 
utvrzuje v nesprávném zevšeobecňujícím tvrzení, že lidé jsou zlí a nedá se jim 
věřit). 
 
S. Kratochvíl (1997) uvádí, že právě skupina samotná má možnost prolomit 
tento bludný kruh svého člena, a to tím, že mu nabídne korektivní emoční 
zkušenost. Tato zkušenost znamená, že člen uzavřený ve svém bludném kruhu 
projekcí zažije situaci, která je v rozporu s jeho nevhodným očekáváním, a že 
tato emočně nabitá situace může vést k určitému zlomu v jeho postoji, ke změně 
chování a tím pádem k opuštění stereotypů bludného kruhu. Jako příklad uvádí  
Kratochvíl příběh Jeana Valjeana z Hugových Bídníků. Jako mladý muž 
ukradne Jean Valjean pro hladovějící rodinu své sestry chleba. Je zato krutě a 
nespravedlivě potrestán. A proto se mstí společnosti dalším antisociálním 
chováním. Ke zlomu dochází, když arcibiskup, kterému se pokusil ukrást 
stříbrné příbory, v rozporu se vší dosavadní Valjeanovou zkušeností před 
četníky prohlásí, že mu příbory daroval a přidává mu ještě svícny. Tímto ho 
zachránil od dalšího trestu. Silný zážitek z neočekávaného dobrodiní změní 
Valjeanuv stereotyp a zločinec se tak stává laskavým a obětavým člověkem. 
Takovouto korektivní emoční zkušenost však může nabídnout pouze vyzrálá 
skupina. 
 
 
Vývoj skupiny v čase 
Je zřejmé, že vzhledem k bohatosti a různorodosti lidské interakce ve skupině 
několika lidi je průběh skupiny do budoucnosti jen těžko předvídatelný. 
Nicméně určité obecné síly působí ve všech skupinách. Ovlivňují průběh jejich 
vývoje a poskytují hrubé, ale užitečné schéma vývojových fází. 
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Vedoucí skupiny musí mít jasnou představu o tom, jak vypadá přirozený a 
optimální vývoj skupiny. Pokud má rozpoznat blok ve skupině a zasáhnout tak, 
aby ji umožnil pokračovat, musí mít představu o příznivém a nepříznivém 
vývoji. A navíc znalost přibližných vývojových fází mu poskytne pocit 
kompetentnosti ve skupině. 
 
Ve stručnosti se dá říci, že skupina prochází úvodním stadiem orientace, 
charakterizovaném hledáním struktury a cílů, velkou závislostí na vedoucím a 
zájmem o skupinové hranice. Dále se skupina setkává se stádiem, kdy se zabývá 
otázkami dominance mezi členy. Potom skupina zvýšeně usiluje o harmonické 
vztahy, rozdíly mezi členy zůstávají skryté v zájmu skupinové soudržnosti. 
Daleko později se objevuje zralá skupinová práce, která je charakterizována 
vysokou soudržností a plnou oddaností primárnímu úkolu skupiny a jejich 
jednotlivým členů (Yalom, 1995).  
 
Pojďme se na jednotlivé fáze podívat podrobněji, tak jak je popisuje S. 
Kratochvíl (1995): 
 

1. stadium: orientace a závislost 
V počátečním stádiu si členové kladou otázku „o co jde“, „k čemu to je“ a „jak 
mi to pomůže“. Skupina je nejistá, znepokojená a závislá. Členové očekávají, že 
budou vedeni, dožadují se informací. Zjevně nebo skrytě se ohlížejí po 
vedoucím, obracejí se na něj pro akceptování i schválení svých výroků. 
Idealizují si a přeceňují vedoucího skupiny. 
Současně se však členové orientují ve skupině, zda budou akceptováni nebo 
odmítáni, kdo na ně reaguje kladně a vidí věci podobně. Členové si ve vztahu ke 
skupině ujasňují, zda chtějí „dovnitř nebo ven“. 
Zkráceně lze říct, že v počáteční fázi jde o vzájemné opatrné „oťukávání“. 
 

2. stadium: konflikty a protest 
Pro toto stadium jsou typické konflikty mezi členy skupiny i mezi členy a 
vedoucím skupiny. Projevují se tendence k sebeprosazení, rivalita, boj o 
vůdcovství, krystalizace rolí na aktivnější a pasivnější, dominující a submisivní. 
Vytváří se hierarchie rolí, pořadí členů, členové si ujasňují, zda budou „nahoře 
nebo dole“. Časté jsou negativní komentáře a kritika mezi členy, členové jsou 
ochotni projevovat emocionální reakce především nepřátelského typu. 
V tomto stádiu někdy vzniká hostilita, protest a vzpoura proti vedoucímu 
skupiny. Zatímco v prvním stádiu si skupina vedoucího idealizuje a jeho 
autoritu zvyšuje, ve druhém se proti jeho autoritě bouří a pokouší se ji zničit. 
Toto stádium je pro vedoucího nepříjemné, ale vedoucí, který vydrží útok, aniž 
by byl sám „zničen“ nebo „ničil“ v odvetě (k čemuž se nesmí za žádnou cenu 
nechat strhnout), může skupině ukázat, že projevení nespokojenosti nemusí být 
nutně zhoubné, nýbrž že nepříjemné pocity mohou být vyjádřeny a pochopeny. 
 

3. stádium: vývoj koheze a kooperace 
V tomto stádiu ubývá konfliktů a narůstá koheze, potřeba příslušnosti ke 
skupině, vědomí „my“.Nastupuje ustálení a zvnitřnění společných norem a 
hodnot. Zvyšuje se odpovědnost a aktivita členů, schopnost sjednocené společné 
práce. Skupina často v tomto stádiu potlačuje negativní emoce ve službách 
koheze. 
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4. stádium: cílevědomá činnost 

Skupina funguje jako integrovaná pracovní skupina, zamýšlí se, radí, kritizuje, 
povzbuzuje, přijímá rozhodnutí. Negativní emoce nejsou potlačovány, ale jsou 
konstruktivně vyjadřovány tak, aby kritika dotyčného nezranila a aby ji mohl 
přijmout a zpracovat. 
Stav trvá po celou další dobu existence skupiny s periodickými kratšími 
krizovými obdobími, připomínajícími projevy předchozích stádií. 
Zná-li vedoucí dobře zákonitý vývoj skupiny, může ve vhodných chvílích a 
vhodnými prostředky vést skupinu k větší kohezi a zvýšit pocit soudržnosti. Tak 
například zajímavá  a přitažlivá činnost zaujme členy a získá je tak pro 
systematickou práci. Počáteční nejistotu může vedoucí odstranit pomoci jasných 
úvodních informací. Je třeba členy neustále vést k tomu, aby negativní emoce 
vyjadřovali takovou formou, která nezraňuje dotyčnou osobu. Samozřejmostí 
zde je, že chování vedoucího je příkladem pro celou skupinu (S. Kratochvíl, 
1995). 
 
6. Osobnost vedoucího 
Existuje mnoho rad a pravidel, jak se má správně chovat vedoucí skupiny. Nám 
se však zdá důležitější, když se vedoucí poctivě snaží poznat a rozvíjet svoji 
osobnost a chová se přirozeně a spontánně. 
Nicméně k nepostradatelným vlastnostem zkušeného vedoucího patří: zájem o 
práci s lidmi, znalosti, citlivost, optimismus, ochota přizpůsobit se, tolerantnost, 
znalost vlastních potřeb, odvaha zkoušet nové, otevřenost (S. Hermochová, 
1988). 
Vedoucí musí zajistit průběh celé akce organizačně. Leží na něm příprava a 
dramaturgie celé akce. Musí si vybrat vhodné spolupracovníky. To jsou úkoly, 
které musí splnit před zahájením akce. 
Na samotné akci spočívá funkce vedoucího v tom, že pozorně naslouchá, 
poskytuje podporu a ochranu, vnáší pohyb, podporuje vzájemnou toleranci, 
každému dává možnost k vlastnímu řešení. Vedoucí nemanipuluje účastníky, 
nedává doporučení, kdo, co a jak se má změnit. 
S. Hermochová (1994) dále zdůrazňuje jasný styl vedení. Kritizuje jakýsi 
pseudo-demokratický styl vedení, kdy se vedoucí účastníků ptá, zda chtějí 
určitou hru hrát. Takový postup je nad možnosti skupiny. Vedoucí má klidně a 
rozhodně realizaci hry navrhnout, má být však schopen změnit program, když 
většina účastníků odmítne hru hrát. 
Aktivita vedoucího během hry je následující. Při uvádění hry a  výkladu 
pravidel je vedoucí středem pozornosti. Zatímco v průběhu hry ustupuje co 
nejvíce do pozadí a dává tak možnost hráčům, aby sami mohli převzít aktivitu 
ve hře. Dle L. Lencze (1998) má vedoucí v průběhu hry funkci moderátora. 
Dává tak šanci, aby se účastníci v jistém smysle sami vychovávali. Činnost 
vedoucího během hry, nemá-li ve hře speciální poslání, spočívá v povzbuzování, 
v pozorování vzniklých situací a rozvíjejících se vztahů. Vedoucí dále hlásí 
průběžné výsledky, řeší případné spory. Jednou z chyb je pouhé přihlížení těch 
organizátorů, kteří neřídí hru. Ti se mají hry buďto sami přímo účastnit, nebo 
aktivně povzbuzovat, anebo relaxovat mimo dohled účastníků (Hrkal, Hanuš, 
1998). 
Ve fázi vyhodnocení a reflexe se vedoucí opět stává aktivnější. Činnost 
vedoucího v reflexi je podrobně popsána v kapitole věnované hře.    

Cílevědomá 
činnost 

Osobnost 
vedoucího 



Kapitola 2.: SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE 
 
 

Vybrané kapitoly z psychologie pro učitele etické výchovy 49

Úkoly a funkci vedoucího shrnuje L. Lencz (1998) ve své koncepci 
výchovného stylu do následujících devíti zásad: 
1. Vytvořme ze skupiny „výchovné společenství“. 
2. Každého přijměme takového, jaký je, a projevujme vůči němu přátelské 

city. 
3. Každému připisujme kladné vlastnosti. 
4. Formulujme jasně pravidla hry. 
5. Na negativní jevy reagujme pokojným poukázáním na jejich důsledky. 
6. Povzbuzujme, je to osvědčený výchovný prostředek. 
7. Odměny a tresty používejme opatrně. 
8. Zapojme do výchovného procesu rodiče. 
9. Buďme nositeli radosti. 
 
Na závěr této kapitoly o roli vedoucího uvádíme citát od čínského filosofa Lao 
C´: „Existují vůdci, jichž se lidé bojí, existují vůdci, jež lidé nenávidí, existují 
vůdci, jež lidé milují, ale nejlepší vůdci jsou ti, kteří dokončili své dílo a lidé 
řekli, dokázali jsme to sami.“ 
 
 
Herní společenství 
V souladu s první uvedenou zásadou považujeme za primární a nejdůležitější 
úkol vedoucího vytvořit z jednotlivých účastníků akce společenství. To, co pod 
tím rozumíme, chceme vysvětlit v následující kapitole. 
 
Moderní výzkumy prokázaly, že vzájemné vztahy mezi účastníky skupiny 
významně ovlivňují výchovný proces (L. Lencz, 1998). Proto jako prvořadý 
úkol vedoucího považujeme vytvořit společenství, jehož členové si vzájemně 
pomáhají. 
 
K navození skupinové dynamiky slouží mnoho her (viz. J. Hrkal, R. Hanuš, 
1998; M. Zapletal, 1990; S. Hermochová, 1994; E. Bakalář, 1989, 1995, 1998, 
2000) a velmi doporučujeme jich využít. 
 
S. Hermochová (1988) doporučuje dodržovat zásadu, že každý je 
zodpovědný sám za sebe i za ostatní členy skupiny. Každý má rozhodovat 
sám za sebe, ale je důležité mít na paměti, že jsem členem skupiny, a proto 
mé rozhodnutí ovlivňuje i celou skupinu. 
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Je dobré obeznámit členy skupiny s pravidly společné práce, která budou 
všichni společně dodržovat, a dohlížet na jejich plnění. Přijdou-li však na tato 
pravidla sami účastníci, stávají se pravidla skutečně jejich vlastními. K tomuto 
účelu dobře slouží hra popsaná E. Bakalářem (1998) pod názvem Naše 
Desatero. Hráči během ní vytvoří deset zásad, které má každý dodržovat, aby 
bylo všem ve skupině příjemně.  
   
S. Hermochová (1998) uvádí následující skupinová pravidla.  

1. Každý účastník patří do skupiny, bez ohledu na to, jak se sám v daném 
okamžiku cítí či co si myslí. 

2. Pokusím se komunikovat tak otevřeně, jak je to pro mne možné. 
3. Nemluvím o jiných členech skupiny, ale s nimi. 
4. Hovořím pouze za sebe – tzn. v první osobě jednotného čísla „já“. 
5. Vyhýbám se generalizacím. 
6. Kdykoliv mohu říci ne. Každý má právo se hry neúčastnit. 
7. Všichni jsou si rovni. 

 
 
 Otázky k zamyšlení: 

1. Vyjmenujte základní znaky sociální skupiny. Připomínám, že jsme si 
jich uváděli 5. 

2. Podle čeho můžeme rozdělit sociální skupiny? Uveďte u každého typu 
příklad. 

3. Vysvětlete hlavní rozdíl mezi termíny „status“, „pozice“ a „role“. 
4. Jaké role mohou zastávat členové sociálních skupin? Vyjmenujte jich 

alespoň 5. 
5. Jakou roli může hrát učitel při utváření role žáka? 
6. Vysvětlete svými slovy tvrzení, že „každá sociální skupina je dynamická 

jednotka“. 
7. Charakterizujte termín „koheze“ a „tenze“, zaměřte se především na to, 

co přispívá ke kohezi, resp. k tenzi v sociální skupině. 
8. Jak souvisí projekce s bludným kruhem a korektivní emoční zkušeností? 
9. Popište fáze vývoje skupiny (je jich 6). 
10. Proč je v sociální skupině a ve školní třídě důležité vytvářet herní 

společenství? 
 
 
Klíčová slova, pojmy k zapamatování: 
Sociální skupina, pozice, status, role, dynamika sociálních skupiny, rozdělení 
sociálních skupin, koheze, tenze, projekce, vývoj skupiny, herní společenství 
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3. VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE 

 
 
 

Co se zde naučíte: 
 dozvíte se, co je předmětem vývojové psychologie a na jaké období je 

možné rozdělit život člověka 
 získáte přehled o základních modelech vývoje v pojetí Freuda, Eriksona, 

Piageta a Kohlberga 
 získáte bližší informace z vývojové psychologie týkající se období dospívání 

 
 
 

3.1 Předmět, etapy vývoje 
 

Vývojová psychologie se zabývá zákonitostmi a změnami chování a prožívání 
v průběhu života jedince. V úvodu této kapitoly rozlišíme jednotlivá období 
lidského života. Je nutné zdůraznit, že se nejedná o pevně ohraničená a oddělená 
období. Lidský život nelze z hlediska vývojové psychologie striktně rozdělit na 
jednotlivá stádia a vymezení jednotlivých období je jen přibližné.  
 
1.   prenatální období – od početí do narození  
(Toto období bylo vývojovou psychologii dlouho podceňováno a opomíjeno. 
Teprve novější výzkumy poukazují na důležitost tohoto období z hlediska 
dalšího psychického vývoje dítěte. Např. již 6 měsíců po početí reaguje dítě na 
řadu akustických podnětů a ke konci těhotenství velmi pravděpodobně již 
rozlišuje i hlas své matky i s jeho různými emocionálními odstíny. Už před 
narozením se tak vytváří vztah mezi matkou a dítětem.) 
2.   novorozenecké období - od porodu do 6. týdne 
3.   kojenecké období – do 1. roku  
4.   batolecí období – do 3. roku 
5.   předškolní období – od 3. roku do nástupu do školy 
6.   mladší školní období – od 6-7let do 11-12 let 
7.   období dospívání - období pubescence – zhruba od 11 do 15 let 
                                   - období adolescence – zhruba od 15 let do 20-22 let 
8.   mladá dospělost – do 30-32 let 
9.   střední dospělost – do 46-48 let 
10. starší dospělost – do 60-65 let 
11. stáří – dělí se na časné a vysoké  
  
 
Více psychologů se pokoušelo na základě pozorování psychického vývoje 
jedince vytvořit vlastní model vývoje. Tyto modely popisují charakteristické 
znaky pro daný stupeň vývoje psychiky. Uvádíme 4 základní modely, které 
spolu navzájem korespondují a doplňují se. Liší se v tom, na vývoj které 
s psychických funkcí jsou zaměřeny. Každý model je vždy zjednodušením 
skutečného psychického vývoje. 
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3.2 Freudův model vývoje 
 
Sigmund Freud soustřeďuje pozornost na afektivní prožívání, na vývoj 
pudového života a vůbec na dynamické stránky osobnosti (motivaci). Jeho 
periodizace vývoje se zakládá na zákonitém přesunu místa uspokojení potřeb 
(pudů) z jedné tělesné zóny (oblasti) do druhé. Tato „erotogenní zóna“ je 
zdrojem libosti (slasti). Freud dělí období dětství a dospívání na 5 období. 
 
1. Orální stadium (zhruba do 1. roku) 
Požitek a uspokojení vyvolává u dítěte v tomto období především aktivita 
spojená s ústy – přijímání potravy, saní, hryzání. (Ústa nazývá Freud orální 
zónou.) Dítě je v tomto stadiu egocentrické, neodlišuje sebe od vnějšího světa. 
Za příznivých podmínek by mělo dítě v celé této fázi prožívat bezpečí 
vyplývající z úzkého vztahu k matce. 
 
2. Anální stádium (2. a 3. rok) 
V tomto období je zpravidla realizována výchova k tělesné čistotě a pozornost 
dítěte se tak soustřeďuje na anální oblast a na pocity z ní vycházející – zde je 
centrum odměn i frustračních prožitků. Výchova k čistotě má pro další vývoj 
dítěte zásadní význam. Je-li prováděna s porozuměním pro potřeby a obtíže 
dítěte, pak dítě pociťuje, že se od něj něco očekává, že může dávat i ponechávat 
si, že může autonomně rozhodovat i poslechnout. Může se tedy podřídit 
normám společnosti, aniž by bylo zavaleno studem z toho, že je „špatné“. 
 
3. Falické stadium (zhruba od 4 do 6 let) 
V tomto období se objevují zvláštnosti dětské sexuality a pozornost dítěte se 
obrací směrem k pohlavním orgánům. Začíná se objevovat uspokojení ze 
stimulace pohlavních orgánů a současně si děti všímají  vlastní anatomie a 
částečně i rozdílů v anatomii mezi pohlavími. Dítě se v tomto období 
identifikuje s rodičem stejného pohlaví. S procesem této postupné identifikace 
souvisí i možné prožívání tzv. Oidipova komplexu – sexuální náklonnost 
chlapce vůči matce, žárlivost na otce a rivalita o upoutání matčiny pozornosti 
(obdobou u dívek je prožívání tzv. Elektřina komplexu). Falické stádium je 
složité a pro dítě nesnadné. Podaří-li se dítěti obtíže tohoto období překonat, 
otevře se mu normální psychický vývoj. V opačném případě je dán základ pro 
vznik mnoha neurotických obtíží v dospělosti. 
 
4. Stadium latence (asi od 5-6 let do počátku dospívání, tj. do 11-12 let) 
V době, kdy dítě vstupuje do školy, ustupují na čas jeho emoční a sexuální tužby 
a zájmy do pozadí. Po vyřešení vnitřních rozporů bouřlivého falického stádia 
nastává období relativní stability. Dítě si především osvojuje nové poznatky a 
intenzivně se zapojuje do aktivit skupin vrstevníků stejného pohlaví. Učí se tak 
intenzivně novým sociálním zručnostem. 
 
5. Genitální stadium (od počátku dospívání – asi od 12 let) 
Dospívání s sebou přináší znovuobjevení sexuálních tužeb, ale tentokrát 
s odpovídající  orientací na vrstevníky opačného pohlaví. Dospívající již také 
není ve svých erotických vztazích tak egocentricky zaměřený, učí se lásku nejen 

Freud 



 54

vyžadovat, ale i poskytovat ve vzájemně uspokojujícím vztahu (J. Langmeier, 
D. Krejčířová, 1998). 
 
   Pokud v průběhu raného jako i celého dětství je dítěti znemožněno se 
harmonicky a v souladu s potřebami daného vývojového stádia rozvíjet, může to 
mít závažný negativní vliv na jeho pozdější vývoj. Freud zdůrazňoval základní 
důležitost prvních tří let života dítěte pro jeho další psychický vývoj. Freudovy 
myšlenky je nutno chápat v kontextu doby, kdy vznikaly, tedy na přelomu 19. a 
20. století. Jeho přístup byl v dané době velmi revoluční a přínosný. Některé 
jeho teorie jsou již dnes překonané, ale jiné jsou podnětné i pro dnešní dobu. 
Freud se ve svém vývojovém modelu zaměřil  pouze na vývoj pudových a 
dynamických stránek osobnosti.  
 
 

3.3 Eriksonův model vývoje jedince 
 
O širší rozpracování tohoto modelu se pokusil E. H. Erikson ve svém 
psychosociálním  modelu vývoje. Všímá si více společenských a kulturních 
podmínek vývoje dítěte a rozšířil model vývoje na celé rozpětí života člověka.  
    
Erikson pojímá vývoj osobnosti do 8 stadií. Každé stadium je popsáno v podobě 
psychologické krize, která obsahuje dva konfliktní póly, jenž jsou zvlášť 
důležité vždy pro dané období. Zdravý vývoj osobnosti nastává tehdy, když je 
konflikt daného životního stádia přiměřeně vyřešen. Jeho vyřešení přináší 
jedinci novou sílu, již Erikson nazývá ctnost. Když se však konflikt nepodaří 
uspokojivě vyřešit, jednotlivec pokračuje v úsilí vyřešit ho a zdravý vývoj se 
zdržuje. V jedinci tak může převládnout negativní pól konfliktu a ctnost 
nevznikne. 
  
 
Osm věků člověka podle E. H. Eriksona 
 
1. Důvěra proti základní nedůvěře (do 1. roku).  
Prvním vývojovým úkolem, resp. vývojovým tématem,  je důvěra. Toto období 
koresponduje s Freudovým orálním stádiem. V této době si dítě osvojuje – 
obrazně i doslova řečeno v mateřském náručí – základní důvěru. Ctností tohoto 
stadia je naděje. Důvěřující naděje je celoživotním základem citových vztahů 
k druhým lidem, jakož i základem vztahu k tomu, co lidského jedince přesahuje. 
Z tohoto zdroje se čerpá síla k překonání všech nezdarů a zklamání, všech 
rozvracejících pochybností o vlastní hodnotě. Nevybuduje-li si dítě tuto 
celoživotní hlubinu bezpečnosti, převládne u něho pocit nedůvěry, která 
v budoucnu působí velké těžkosti při vytváření užších mezilidských vztahů (P. 
Říčan, D. Krejčířová, 1995). 
 
2. Autonomie proti zahanbení a pochybnosti (2. a 3. rok).  
Dítě se pouští do nových činností – chůze , mluvení – a učí se ovládat 
vyměšování (Freudovo anální stádium). Učí se vědomě chtít, ovládat vlastní 
tělo. Prosazuje svou vůli i v sociálních vztazích, což je nápadné zvláště 
odporováním vůli druhých. Proto je období mezi druhým a třetím rokem také 
nazýváno obdobím vzdoru. Ze závislých a důvěřivých  se děti stávají 
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tvrdohlavými, na podněty zvenku nejraději reagují křikem „ne“ (dětský 
negativismus). Dítě si takto potřebuje testovat a zakoušet zážitek vlastní 
individuality v konfrontaci s vůlí autority. Důležité je, aby rodiče byli dítěti 
v tomto období bezpečným přístavem, z kterého se může vydávat objevovat 
svět. Ctností tohoto stádia je vůle. 
 
3. Iniciativa proti pocitu viny  (od 4 do 6 let)  
Toto období zhruba odpovídá předškolnímu věku ( a Freudovu falickému 
stadiu). Dítě experimentuje, pouští se do nových aktivit. Nebezpečí stadia je 
v pocitu viny nad zamýšlenými i skutečnými cíli – bez ohledu na to, zda nás 
druzí vidí (jak je tomu při pocitu studu) nebo ne. Pocity viny mohou být i 
následkem fantazií, z nichž některé jsou sexuální povahy. Formuje se svědomí. 
Nevhodná výchova v tomto období může vypěstovat příliš citlivé kruté 
svědomí, jež na dlouhou dobu, snad až do dospělosti, podváže iniciativu jedince 
a promění každé odvážnější přání v trýznivý pocit konfliktu s vlastním 
svědomím. Když se konflikt mezi iniciativou a pocitem viny uspokojivě vyřeší, 
získává dítě schopnost cílevědomosti – odvahu sledovat vytýčený cíl (prozatím 
většinou v rámci hry) a vyrovnat se s překážkami dětských fantazií, vinou a 
ničivým strachem s trestu. 
 
4. Snaživost proti pocitům méněcennosti  ( zhruba od 6 do 11 let) 
V období mladšího školního věku (Freudovo období latence) dítě přechází od 
hry k produktivnějším činnostem (např. práce ve škole), které vyžadují 
dovednosti a správné užívání nástrojů. Úspěch vyvolává v dítěti radost, 
neúspěch pocit méněcennosti a to i v případě, že úkol byl pro věkovou úroveň 
dítěte příliš obtížný. Trvalé neúspěchy mohou vést k tomu, že pocit 
méněcennosti převáží, dítě kapituluje, stává se outsiderem a nese si s sebou 
tento pocit do dalšího života. Naopak dobré zvládnutí této krize vede k ctnosti 
kompetence – obrazu o sobě jako o člověku schopném samostatně zvládnout a 
dokončit určitou úlohu.  
 
5. Identita proti zmatení rolí (zhruba od 11 do 20 let) 
Věk dospívání je etapou vyznačenou především hledáním vlastní identity v boji 
proti ohrožujícím pocitům  nejistoty o své vlastní roli mezi lidmi. Dospívající 
hledá odpověď na otázky „kdo jsem já“, „jaký je smysl mého života“. Vnitřní 
problémy mladistvých se soustřeďují na to, „jak se jevím v očích ostatních, ve 
srovnání s tím, co sám o sobě cítím“. Vědomí identity dává dospívajícímu 
člověku důvěru, že jeho sebepojetí odpovídá tomu, jak ho vnímají druzí. Ctností 
tohoto stadia je věrnost, která je jakýmsi vyšším stupněm důvěry, které základ 
byl položen již v raném dětství, věrnost vlastní stupnici hodnot, životní filozofii 
atd.  
 
6. Intimita proti izolaci 
Jedinec v období mladší dospělosti je ochoten vzdát se toho, o co nedávno tolik 
usiloval a co pro něho bylo nejvzácnější a nejkřehčí – vlastní totožnost. Tu je 
nyní ochoten nechat splynout s totožností druhého člověka v pravé intimitě – tj. 
je připraven odevzdat se těsným citovým vztahům a vyvinout morální sílu 
setrvat v takovém odevzdání, i když to vyžaduje významné oběti a kompromisy. 
Podle Eriksona je intimita zdravým spojením vlastní identity s identitou druhého 
beze strachu, že člověk ztratí sám sebe nebo „rozpustí“ svou identitu. Nebezpečí 
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stadia je pocit izolace, tj. sklon vyhýbat se všem stykům, které nutí k intimnosti. 
Na druhé straně ovšem existují partnerské vztahy, které sahají až k izolaci ve 
dvou, a překážejí oběma partnerům v dalším zdravém vývoji. Ctností tohoto 
stadia je podle Eriksona láska. 
 
7. Generativita proti stagnaci 
Toto období je vyjádřeno konfliktem mezi tvořivým procesem a stagnací. 
Generativita u Eriksona je myšlena jak v užším slova smyslu jako zplození a 
vedení další generace, tak i v širším pojetí jako rozvíjení tvořivé činnosti. 
Generativní jsou tak i jedinci, kteří děti nemají. Ctností tohoto období je 
pečování – zatímco dítě potřebuje, aby o ně někdo pečoval, dospělý člověk 
potřebuje být užitečný někomu jinému. 
 
8. Integrita osobnosti proti zoufalství 
Ani v pozdní dospělosti a ve stáří není člověk bez vývojových úkolů. Podle 
Eriksona má dosáhnout opravdové osobní integrity, která se odráží v přijetí 
vlastního životního běhu jako něčeho, co muselo být a co nezbytně nemohlo být 
jinak. Taková integrita či moudrost je patrná u zralých lidí ve všech kulturách, i 
když právě v každém společenství nese jeho historicky podmíněnou pečeť. 
Integrita je výsledkem celého dřívějšího života a jeho smysluplným dovršením. 
Nedostatek integrace se ohlašuje strachem ze smrti. Zoufalství vyjadřuje pocit, 
že čas je nyní příliš krátký pro pokus začít znovu jiný život a vyzkoušet 
alternativní cestu k integritě. Ctností tohoto stadia je moudrost – výsledek 
celého vývojového cyklu (J.V. Drapela, 1998). 
 
 

3.4 Piagetův model vývoje jedince 
 

Velkým přínosem k poznání zákonitostí vývoje lidské psychiky je teorie 
kognitivního vývoje, jejíž autorem je Jean Piaget. (Kognitivní znamená 
týkající se poznání, myšlení. Kognicí se myslí všechny procesy, pomocí nichž je 
smyslový vjem, který zachytí naše smyslové orgány, dále převáděn, 
zpracováván, zaznamenáván a znovu vybavován. Pojmy jako vnímání, paměť, 
tvořivost, myšlení tedy patří do kognitivních procesů. Doplněk ke kognitivním 
procesům jsou procesy afektivní, které se týkají emocionálního prožívání – citů, 
afektů, nálad, vášní. Tyto dva procesy od sebe nelze striktně oddělit – jsou 
propojeny v jeden celek.)    
 
Piaget předpokládal dva procesy, které vysvětlují získávání znalostí  skrze 
komunikaci jedince se svým okolím – asimilaci a akomodaci. Asimilace je 
proces, ve kterém člověk za použití již existujících znalostí vnímá nové 
informace o okolí. Při asimilaci reagujeme na okolí tak, jak jsme zvyklí. 
Symbolicky řečeno vnímáme informace a řadíme je podle již dříve vytvořené 
vnitřní „mapy“. Akomodace je naproti tomu proces přeměny již existujících 
vnitřních schémat („map“) v důsledku nových zkušeností. Abychom přijali něco 
nového, musíme akomodovat. Oba dva procesy jsou stejně důležité a vzájemně 
se doplňují. V období dětství a stáří používáme více asimilaci, v dospělosti zase 
více akomodujeme. 
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Teorie kognitivního vývoje podle Piageta 
Piagetův model vývoje ukazuje, jakým způsobem si dítě vytváří znalosti 
v různých vývojových obdobích. Jak již sám název napovídá, věnuje svou 
pozornost rozvoji rozumových schopností. 
 
1. Senzorickomotorické stadium 
V první etapě kognitivního (rozumového) vývoje od narození asi do dvou let je 
podle Piageta myšlení omezeno na bezprostřední senzorickou zkušenost (chuť, 
hmat atd.) a motorické chování. Je to období myšlení typu pokus – omyl. U dětí 
v tomto období plně platí rčení „sejde z očí, sejde z mysli“. Např. 
desetiměsíčnímu dítěti odebereme chrastítko, s kterým si právě hraje a 
schováme je pod prostěradlo. I když dítě vidělo, kam předmět schováváme, 
nesnaží se jej získat zpět. Předmět pro  něj existuje jen tak dlouho, dokud je 
schopno ho vnímat a přímo si s ním hrát.  
 
2. Stadium předoperačního myšlení 
Jedná se o období od 2 do 7 let dítěte. Šestileté dítě se pochopitelně velmi 
odlišuje od dvouletého, a to jak v intelektuálních a jazykových, tak i 
v sociálních schopnostech. Používáním řeči se dítě učí odlišovat mezi znakem a 
označovanou skutečností. Proč je nazýváno toto období myšlením 
předoperačním ukazuje následující pokus. Přelejeme-li z jedné sklenice tekutinu 
do jiné, úzké, vysoké sklenice, dítě v tomto stadiu tvrdí, že v úzké, vysoké 
sklenici je teď víc tekutiny. Dítě v této fázi ještě většinou není schopno vidět své 
okolí z jiné, než ze své vlastní perspektivy.  
 
3. Stadium konkrétních operací 
Toto období trvá zhruba od 6 do 12 let. Děti v tomto věku  jsou již schopny 
přemýšlet o tom, jak se věci mění, jsou schopny používat logických principů 
v myšlení. Během stadia konkrétních operací děti ztrácejí svůj egocentrický 
pohled na svět a jsou schopné vzít v úvahu také jiný pohled na věc. Dokáží 
uplatňovat logiku na konkrétních věcech, nedokáží však stejným způsobem 
zacházet s abstraktními pojmy. Jsou tak schopny uvažovat logicky jen o věcech, 
se kterými mají konkrétní zkušenost (H. Heidbrink, 1997). 
 
4. Stadium formálních operací 
Zhruba od 11 – 12 let děti začínají používat abstraktního myšlení, dokáží 
abstrahovat od konkrétních věcí. Dospívající je schopen vytvářet i domněnky, 
které nejsou opřeny o reálnou skutečnost, jsou pouze možné, popřípadě až 
fantastické, a srovnává skutečné s pouze myšleným. Tak se dostává do stadia, 
kdy i lidské chování může kriticky přezkoušet, tj. srovnávat se spekulativními 
normami a ideály (J. Langmeier, D. Krejčířová, 1998).  
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3.5 Kohlbergův model vývoje jedince 
 
 Na Piagetův model navázal L. Kohlberg a vypracoval model vývoje morálky, 
chápání mravních norem a hodnot u dětí. Kohlberg rozlišuje 3 základní stadia 
morálního vývoje, přičemž v každém stadiu rozeznává ještě dva oddělené typy. 
 
Stadia morálního vývoje podle Kohlberga: 
 
1. stadium: předkonvenční úroveň (do 7-8 let) 
Základem hodnocení určitého jednání jsou jeho konkrétní následky – odměna 
nebo trest.        
   Typ I. : Heteronomní stadium  
Dítě je zaměřené na poslechnutí – neuposlechnutí dospělého kvůli  odměně 
nebo trestu. Tendenci vyhnout se určitému jednání, pokud jsme za něj 
potrestáni, a jednat, pokud následuje odměna. 
   Typ II. : Stadium naivního instrumentálního hedonismu 
Správné jednání  se vyznačuje tím, že účelově uspokojí vlastní potřeby. Dítě 
jedná ve shodě s určitými příkazy a zákazy, protože za to očekává určitou 
výhodu nebo předpokládá, že se vyhne nějaké nepříjemnosti.  
 
2. stadium: konvenční úroveň (do 11-12 let) 
Hlavním motivem jednání je splnění sociálního očekávání. 
   Typ III. : Morálka „hodného dítěte“ 
Dítě jedná tak, jak se od „hodného“ dítěte očekává. 
   Typ IV. : Morálka svědomí a autority 
Dítě jedná podle sociálních norem proto, aby předešlo kritice autoritativních 
osob a předešlo tak pocitům viny. 
 
3. stadium: postkonvenční  úroveň (od 11-12 let) 
Vědomé přijímání principů morálního chování a hodnot za své a přijímání 
takových hodnot, o kterých předpokládá, že se na nich mohou dohodnout 
všichni lidé.  
   Typ V. : Morálka jako forma určité společenské smlouvy 
Dítě uznává, že práva jednotlivce i celého společenství mají být chráněna a 
respektována. Jedná tak, aby si zachovalo uznání nezúčastněného pozorovatele, 
který jednání pozoruje z hlediska obecného dobra. 
   Typ VI. : Morálka vyplývající z univerzálních etických principů 
Jedinec nyní jedná tak, aby sám sebe nemusel odsuzovat, aby se za sebe 
nemusel stydět .  
Uvedené věkové hranice u jednotlivých stadii jsou přibližné. Mezi dětmi jsou 
velké rozdíly. Navíc pak i u jednoho dítěte můžeme konstatovat, že jednou 
posuzuje určité chování ve smyslu jednoho typu, podruhé klade na totéž jednání 
jiné měřítko, podle situace a podle problému, který má posuzovat. Také dospělí 
posuzují své jednání na základě různých typů morálního vývoje a mnoho 
jedinců vůbec postkonvenční úrovně mravního vývoje nedosáhne (J. Langmeier, 
D. Krejčířová, 1998). 
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  Proč se tohle učíme? 
 
 
Uvedené modely vývoje mají pomoci vychovateli nebo učiteli lépe odhadnout 
možnosti a schopnosti dítěte na daném stupni vývoje. Neměli bychom např. 
vyžadovat  po osmiletém chlapci abstraktně logické myšlení nebo morálního 
uvažování takového stupně, kterého vzhledem ke svému věku ještě není 
schopen. Každý věk má svá úskalí a možnosti rozvoje a podle toho bychom také 
měli volit příslušné aktivity při práci s dětmi. 
 
Co se týče dětí mladšího školního věku, je důležité zde zmínit problematiku 
lehké mozkové dysfunkce, která postihuje poměrně vysoké procento dětí. 
Jedná se o drobné poškození  nebo funkční oslabení mozkové tkáně, k němuž 
mohlo dojít v průběhu těhotenství, při porodu nebo i v časném dětství. 
Rozumové schopnosti, čili inteligence, jsou nedotečeny. Dítě je tedy zpravidla 
dobře nadané, někdy i nadprůměrně, má docela dobrý postřeh a živý zájem o 
všechno dění kolem. Typickým příznakem je neklid. Tyto děti jsou pořád 
v pohybu, stále se něčím zaměstnávají a přebíhají od jednoho k druhému. 
K tomu přistupuje typická roztěkanost a nesoustředěnost. Dítě musí prostě dávat 
pozor na všechno – na to podstatné i na to vedlejší. A každý takový podnět u něj 
vyvolá odezvu – nějakou akci. Např. něco se ozve za oknem a dítě se tam hned 
běží podívat. Dostane hlad a hned si kousne do svačiny. Dítě je tedy   
impulsivní. Další charakteristikou je určitá  neobratnost, především v jemné 
motorice (projeví se v psaní, kreslení). Dítě má také výkyvy v náladách a ve 
výkonnosti. Těmto dětem nevyhovuje běžný styl školní práce, nároky na výdrž a 
systematickou přípravu, mají problémy s udržením pozornosti.  
 
Důležitou zásadou při práci s dítětem s lehkou mozkovou dysfunkcí je: málo a 
často! Vyhovuje mu práce spíše nárazového typu než systematické učení. 
Důležité je dopřávat dítěti hojnost zdravého pohybu. Důležitá je velká míra 
porozumění ze strany učitele pro tyto děti, aby dítě nezažívalo díky tomuto 
dočasnému omezení zbytečně pocity neúspěchu. S postupným vyzráváním 
nervového systému zpravidla obtíží ubývá, na vyšším stupni základní školy jich 
již bývá znatelně méně a později v životě již bývají sotva znatelné (Z. Matějček, 
1986).  
 
 
 
Psychologická problematika jednotlivých vývojových období byla 
stručně popsána ve výše uvedených vývojových modelech. Nyní se 
více zaměříme na poněkud složitější problematiku období dospívání. 
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3.6 Období dospívání 
 

Období dospívání je členěno na: 
1. období pubescence  - zhruba od 11 do 15 let 

- fáze prepuberty – začíná prvními známkami pohlavního dospívání 
(začínají se objevovat první sekundární pohlavní znaky) a mírným 
zrychlením růstu. Končí nástupem menarché u dívek a analogickým 
vývojem u chlapců (prvním výronem semene). U chlapců probíhá tento 
vývoj zhruba o 1-2 roky později než u dívek. 

- Fáze vlastní puberty – nastupuje po dokončení prepuberty a trvá do 
dosažení reprodukčních schopností  (u dívek většinou  1-2 roky po první 
menstruaci). Specifika tohoto období vyplývají i z lidového označení 
těchto dětí – „výrostci“, „žáby“. 

2. období adolescence -  zhruba 15 až 20-22 let 
Postupně se dosahuje plné reprodukční zralosti a dokončuje se tělesný vzrůst. 
Tělesný růst je nerovnoměrný, končetiny rostou rychleji – dítě je „samá ruka, 
samá noha“. 
  
Období dospívání je často považováno za období emoční lability, častých a 
nápadných změn nálad, zejména směrem k negativním rozladám, které také 
provází impulsivnost v jednání, nestálost a nepředvídatelnost reakcí a postojů. 
Novější výzkumy hovoří naopak spíše o poklidném průběhu dospívání, bez 
dramatických zvratů a významnějších psychických krizí. Citová rozkolísanost 
platí spíše pro první období dospívání - období pubescence. 
 
Adolescence se již nechápe jako období pouhé přípravy na dospělost či jako 
most mezi dětstvím a dospělostí, po kterém je potřeba co nejrychleji přejít na 
druhý břeh. Z adolescence se spíše stává volný prostor, který je třeba v průběhu 
dospívání nějak zaplnit (P. Macek, 1997).  
    
Za základní potřeby dospívajícího se obvykle považují potřeba náklonnosti, 
přináležitosti, nezávislosti, uplatnění, poznání, uznání, sebeúcty a jednotné 
životní filozofie (M. Homola, 1972). 
   
 Jednou z hlavních charakteristik období dospívání je vyjádření přechodnosti, 
provizoria. Toto je označováno termínem psychosociální moratorium. 
Vyjadřuje skutečnost, že mnoha dospívajícím  se jeví dospělost příliš náročná 
nebo málo přitažlivá, a proto ji chtějí odložit. Moratorium je výrazem potřeby 
něco zastavit, zabrzdit. Adolescenti si vytvářejí svou vlastní kulturu, která se 
projevuje v demonstrované potřebě volnosti a experimentování, nechutí k 
definitivnímu řešení vlastní situace, k volbě, která by pro ně znamenala omezení 
a ochuzení. Čas trvání psychosociálního moratoria je poměrně dlouhý a jeho 
prostor je do značné míry chráněný. Je tak příležitostí, jak pro experimentování 
s rolemi a sociálním chováním, tak pro experimentování s prožitky, hodnotami, 
smyslem a zodpovědností (J. Langmeier, 1998).  
   
 Přechodné období adolescence má za úkol poskytnout jedinci čas a možnost, 
aby dosáhl předpokladu stát se dospělým ve všech oblastech, v nichž to 
současná společnost vyžaduje. Právě v tom ovšem bývá jeden ze zdrojů napětí, 
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protože tempo biologického, psychického a sociálního vývoje může být rozdílné 
a dospělost není v současnosti nijak přesněji definovaná.  
    
Ve vztahu k psychosociálnímu moratoriu  popisuje   P. Macek (1998) tři typické 
styly dospívání. Pro první z nich zůstává hlavní důraz na potřebě „něco se 
naučit“, ujasnit si osobní perspektivu a připravit se na budoucnost. Zde se liší 
dvě základní strategie. Jedna znamená především aktivní hledání, druhá je 
orientací na normy a hodnoty autorit, kterých si dospívající cení. U dalšího stylu 
dospívání  převládá pocit, že důležité je si především něco „užít“, tj. naplno 
prožívat přítomnost, mít hodně zážitků a silných emocí. Pro třetí styl dospívání 
je pak tato životní etapa obdobím, které je potřebné především „přežít“, tj. 
„zabít čas“, nudu a úzkostný pocit prázdna.   
    
Podstatným rysem dospívajících jsou také dva vzájemně se doplňující a 
ovlivňující procesy, a to proces vyhraňování osobnosti (její restrukturalizace, 
vznikání a upevňování nových povahových rysů) a na druhé straně proces 
včleňování se do užších a širších společenských vztahů – socializace (J. Taxová, 
1987).   
 
Tento problém popisuje E. Erikson  ve svých osmi stádiích vývoje osobnosti, 
kde za hlavní vývojový úkol tohoto období považuje tvorbu osobní identity. 
Dospívání charakterizuje konflikt mezi potřebou integrace sebe sama a potřebou 
vyrovnat se s nejasnými požadavky společnosti. Pokud neprobíhá proces 
vlastního sebeidentifikování v období dospívání úspěšně a nedojde k integraci 
pocitů, hodnocení, rolí a osobních cílů do smysluplného celku, je obtížné naplnit 
další vývojový úkol, který je spojen s obdobím mladší dospělosti – dosažení 
intimity (P. Macek, 1998).      
    
V období dospívání se mění  postoj k budoucnosti. Dospívající se cítí ve 
vztahu k budoucím možnostem svobodný. Ví, že si může vybrat, ale některé 
role nechává raději prozatím nenaplněné. Charakteristické je hypotetické 
myšlení – úvahy o všech možných i nemožných variantách budoucnosti, o tom, 
co ještě nenastalo, ale mohlo by. Dospívající ochotně přemýšlí o tom, jaký by 
tento svět, včetně jeho samého, mohl být. Hypotetické myšlení o budoucnosti 
však příliš neovlivňuje aktuální prožitky. Subjektivní význam současnosti je v 
souladu s potřebou moratoria. Do určité míry je sám důraz na aktuální prožívání 
moratoriem (M. Vágnerová, 1997).  
    
 Období dospívání bývá také popisováno jako období emancipace od rodiny a 
rozvoje vztahů k vrstevníkům. Novější výzkumy však nepotvrzují, že v průběhu 
dospívání důležitost vztahů s rodiči klesá a naopak narůstá význam vztahů 
s vrstevníky. Tyto dva typy vztahů nelze srovnávat. U vrstevnických vztahů jde 
především o získání prestiže a sociální hodnoty, ve vztahu k rodičům zase více o 
uznání vlastní hodnoty. V souvislosti s tímto faktem hovoříme o dvou aspektech 
identity. Osobní identita, tedy zážitek vlastní jedinečnosti a svébytnosti, je 
vztahován více k prostředí původní rodiny, zatímco sociální identita, tj. vědomí 
příslušnosti a pocit sounáležitosti, je více vztahován k vrstevnickým vztahům. 
Klíčovou roli mají pro dospívající především aktuální názory a hodnocení 
rodičů, zatímco představa rodičů o tom, jací by měli být (to je jejich ideální já 
podle rodičů) pro ně zdaleka takovou důležitost nemá (P. Macek, 1998). 
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Otázky k zamyšlení: 

1. Čím je charakteristický Freudův model vývoje jedince? Vyjmenujte 
hlavní stádia tohoto vývoje. 

2. Čím je charakteristický Eriksonův model vývoje jedince? Vyjmenujte 
hlavní stádia tohoto vývoje. 

3. Čím je charakteristický Piagetův model vývoje jedince? Vyjmenujte 
hlavní stádia tohoto vývoje. 

4. Čím je charakteristický Kohlbergův model vývoje jedince? Vyjmenujte 
hlavní stádia tohoto vývoje a porovnejte je s modelem vývoje jedince 
podle Piageta. 

5. Jak bývá děleno období dospívání a čím je toto období charakteristické? 
Vyjmenujte alespoň 4 charakteristické znaky. 

6. Co je to psychosociální moratorium? 
7. Zkuste svými slovy zformulovat odpověď na otázku, proč jsou pro 

učitele důležité poznatky z vývojové psychologie. 
 
 
Klíčová slova, pojmy k zapamatování: 
Vývojová psychologie, etapy vývoje jedince, Freud, Erikson, Piaget, Kohlberg a 
jejich model vývoje jedince, období dospívání, adolescence, pubescence, 
psychosociální moratorium 
 
 
Použitá literatura: 

 Drapela, J.V.:  Přehled teorií osobnosti. Portál, Praha 1998.      
 Heidbrink, H.:  Psychologie morálního vývoje. Portál, Praha 1997.  
 Homola, M.:  Motivace lidského chování. SPN, Praha 1972. 
 Langmeier, J., Krejčířová, D.:  Vývojová psychologie. Grada, Praha 
1998. 

 Macek, P.:  Dospívání bez konfliktů. Propsy, 4, 1998, č.5, str. 10-11. 
 Macek, P.:  Adolescence – rodové stereotypy a problém identity. 
Psychologie dnes, 4, 1998, č.9, str. 14-15. 

 Macek, P.:  Čeští adolescenti devadesátých let. Propsy, 3, 1997, č.6, str. 
4-6. 

 Matějček, Z.:  Rodiče a děti. Avicenum, Praha 1986. 
 Říčan, P., Krejčířová, D.:  Dětská klinická psychologie. Grada, Praha 
1995.    

 Taxová, J.:  Pedagogicko - psychologické zvláštnosti dospívání. SPN, 
Praha 1987. 

 Vágnerová, M.:  Hledání identity dospívajícího a rodičovská krize 
středního věku. Propsy, 3,  1997, č.5, str. 8-9. 

 
 

???  

 

 



Kapitola 4.: PŘÍNOS VÝZNAMNÝCH PSYCHOLOGŮ PRAXE PRO PRÁCI S LIDMI 
 

Vybrané kapitoly z psychologie pro učitele etické výchovy 63

 
4. PŘÍNOS VÝZNAMNÝCH 

PSYCHOLOGŮ PRAXE PRO PRÁCI S LIDMI 
 
 
 
Co se zde naučíte: 

 dozvíte se, čím přispěli někteří významní vybraní psychologové praxe pro 
práci s lidmi 

 dozvíte se o pojetí  Rogerse, Adlera a Frankla 
 získáte informace a poznatky o transakční analýze a o jejím využití v práci s 

dětmi 
 
 
 
V této kapitole se budeme zabývat poznatky některých významných 
psychologů – psychoterapeutů, které nám mohou pomoci při práci 
s dětmi. Z práce jednotlivých psychologů – C. R. Rogerse, A. Adlera, 
představitelů transakční analýzy a V. E. Frankla – uvádíme vždy jen 
malou část jejich poznatků, pro ty, kteří by se chtěli seznámit 
s jejich prácí hlouběji, přidáváme odkaz na další literaturu.   
 
 
 

4.1 Carl R.Rogers 
 
Carl R.Rogers (1902-1987) je představitel tzv. humanistické psychologie. Jeho 
přístup je označován jako terapie zaměřená na člověka. 
    
Rogers měl vysoce pozitivní pohled na podstatu člověka.  Hovoří o vrozeném 
zdroji zdravého rozvoje a života člověka a o tom, že je nám dána vlastní 
tendence ke zdraví a zdokonalování – tzv. aktualizační tendence (tendence 
k sebeuskutečňování). Jedná se o vrozenou tendenci člověka k duchovnímu 
růstu, k rozvíjení vztahu k lidem a k tvořivosti. Směřování od ovládanosti 
vnějšími silami k vnitřnímu sebeřízení (jakási vrozená moudrost organismu). 
Rogers je přesvědčen, že člověk je vrozeně dobrý a že jen vlivem vnějších tlaků 
a nepříznivých životních zkušeností se u něho projevuje nepřátelské, egoistické 
nebo neurotické chování. Poskytneme-li mu příznivé podmínky, jaké vytváří 
např.  chápající nemanipulativní atmosféra důvěrného vztahu, bude se pod 
vlivem svých vnitřních sil znovu rozvíjet kladným zdravým směrem. 
 
Rogers klade velký důraz na důležitosti prožívání důvěrného vztahu pro další 
osobností růst člověka a při výchově dětí.  Ke změně a růstu dochází právě při 
prožívání vztahu. Důvěrný vztah – setkání, které napomáhá rozvoji vnitřního 
potenciálu člověka, je charakterizováno empatií, akceptací a autenticitou. 
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Empatie je schopnost chápat a pociťovat s různou mírou přesnosti aktuální 
prožívání druhého člověka -  to, co druhý sděluje, jak to cítí a chápe. Základ 
empatického chování tvoří aktivní naslouchání. Jak již sám název vyjadřuje, 
nejedná se o pasivní „slyšení“, ale o aktivní zájem a plné soustředění na 
druhého. 
 
   
I když to bude hodně těžké, vzpomeňte si, co jsme si k empatii a 
důvěře říkali v kapitole věnované sociální psychologii. Zkuste to 
porovnat s tím, co uvádíme zde. 
 
 
Akceptace znamená základní postoj otevřenosti a vstřícnosti, při niž druhého 
bezpodmínečně přijímáme jako hodnotnou bytost zasluhující si úctu a respekt. 
Vychází z přesvědčení, že člověku je možné důvěřovat a že se lze spolehnout na 
jeho vnitřní rozvojový potenciál. 
    
Autenticita je rysem osobnosti a znamená, že je učitel v každém daném  
okamžiku ve svém jednání sám sebou, tedy konkrétním nezáhadným člověkem, 
chová se podle toho, jaký skutečně je, a nepoužívá přetvářek. Jedná se o soulad 
– kongruenci – mezi učitelovým chováním a vnitřním prožíváním.  
    
Vztah, který je vytvořen na tomto základě, je prožíván jako bezpečný a pomáhá 
člověku k sebeakceptaci (přijetí sebe sama) a k rozvoji jeho vlastních možností 
–  k sebeaktualizaci.  Čím víc dokáži být ve vztahu opravdový, tím bude tento 
vztah užitečnější. Žák bude v takové míře iniciativní, originální, méně 
úzkostlivý a více zaměřený na druhé, do jaké míry se učiteli podaří vytvořit si 
takovýto vztah s třídou (J. Vymětal, 1996). 
 
Rogers se také věnoval vývoji sebepojetí člověka. Sebepojetí vyjadřuje názor 
člověka na sebe sama: pozitivní, zhodnocující, nebo negativní, znehodnocující. 
Sebepojetí je značnou měrou formováno rodiči a dalšími významnými osobami 
v životě jedince. Nepodmíněné kladné přijetí projevované dítěti podporuje 
utváření pozitivního sebepojetí. Rodičovská péče poskytovaná bez jakýchkoli 
podmínek vede k tomu, že dítě nemusí popírat žádný ze svých prožitků. Dítě, 
kterému se nedostalo nepodmíněného kladného přijetí a které o sobě případně 
dostávalo negativní sdělení, cítí, že musí popírat některé prožitky organismu 
jako nepřijatelné. Protože se takový jedinec snaží přizpůsobit přáním druhých 
lidí namísto projevování vlastního „já“, vytváří si takové vzorce chování, které 
jsou podle Rogerse značně nezdravé (V. J. Drapela, 1998).      
 
Literatura pro zájemce o další doplňující informace: 

 Vymětal, J.:  Rogersovská psychoterapie.  ČS, Praha 1996. 
 Vymětal, J., Rezková, V.:  Rogersovský přístup k dospělým a dětem.  
Portál, Praha 2001. 

 Rogers, C. R.:  Způsob bytí.  Portál, Praha 1998.    
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4.2 Alfred Adler 

 
A. Adler se ve své praxi mnoho věnoval práci s dětmi. Základní potřebou všech 
lidí podle něj je mít pocit toho, že někam patří, že mají určité místo ve 
společnosti. Pro dítě je touto společností rodina. Hlavní motivací všech lidí je 
náležet k lidské společnosti a pociťovat své místo v ní. Jen tehdy, když 
jednotlivec necítí, že má své místo a může přispívat, bude se snažit – na základě 
tohoto vadného přesvědčení – překonat pocity méněcennosti úsilím o převahu.  
   
 Základní potřeba „patřit“ spojuje lidi dohromady. Nejdůležitější je postoj, 
jaký člověk k této potřebě zaujímá. Jestliže dítě vyrůstá s přesvědčením, že 
někam patří a že má pevné místo v rodině a tím i v širší společnosti, potom jeho 
úsilí přispívá k zdaru této společnosti. Pokud ovšem dítě dojde k závěru, že je 
bezcenné, že nemá dostatečnou hodnotu a že nemá své místo, pak věnuje 
všechnu svou energii na to, aby takovou pozici našlo. (Místo toho, aby zaměřilo 
své úsilí na přispění k lidskému zdaru, bude spíš zaměstnáno svým vlastním 
postavením.) 
    
Úlohou učitele, rodiče nebo vychovatele je pomoci dítěti k tomu, aby si 
uvědomilo, že „má své místo“, že „někam patří“, a to svou existencí, ne tím, že 
si musí své místo zasloužit nebo že se musí snažit, aby někam patřilo. Dítě, 
které si je jisto, že někam patří, může rozvinout tzv. sociální zájem.  
    
Sociální zájem je zájem o společnost a její zdar vycházející z pocitu identity se 
společností. Adler je přesvědčen, že každý člověk má vrozenou sílu k tomu, aby 
tento cit vyvinul. Plný rozvoj tohoto citu podněcuje atmosféra důvěry, 
spolupráce a respektování jedince, uvědomění si skutečnosti, že všichni mají 
stejnou hodnotu.    
   
 Již první kontakt dítěte s lidmi vytváří sociální prostředí, které buď stimuluje 
nebo inhibuje pocit sounáležitosti. Před tím, než se dítě identifikuje se 
skupinou, potřebuje cítit, že někam patří. Čím silnější je u dítěte tento pocit, tím 
více se vyvíjí jeho sociální zájem. Pro vytvoření sociálního zájmu u dítěte 
nestačí pouze jeho fyzická příslušnost k určité skupině. Dítě si potřebuje být 
vědomo toho, že jeho členství ve skupině je velmi důležité pro zdar celé 
skupiny.   Mnoho dětí například vyrůstá  s vědomím toho, že jsou objektivně 
členy rodiny, ale zároveň jsou hluboce přesvědčeny o tom, že jejich existence je 
pro zdar rodiny nepodstatná a nebo že jsou dokonce rodině na přítěž.  
   
 Mnoho lidí skličuje obava a strach ze ztráty vlastní hodnoty. Pokud je člověk 
přesvědčen, že patří do určité společnosti a že jeho cílem je nějak k ní pozitivně 
přispět, potom se méně zajímá o vlastní prestiž a nebojí se, že ztratí svoji 
hodnotu. Sociální zájem dodává odvahu a pomáhá jedinci vydržet, nevzdat se a 
pokoušet se znovu a znovu překonávat překážky a zvraty. Vedlejším produktem 
sociálního zájmu je sebedůvěra. Když totiž člověk přispívá k dobru ostatních, 
potom posiluje a více si uvědomuje i své vlastní síly.  
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Z pohledu adlerovské psychologie lidé usilují o nadřazenost proto, aby 
překonali pocit vlastní nedostatečnosti a méněcennosti. Pocit méněcennosti je 
získáván vlivem nepříznivé výchovy v dětství. Adler se domnívá, že zvláště dva 
typy zkušeností z dětství vedou k pocitu méněcennosti. Prvním z nich je přílišné 
hýčkání dítěte: Dítě nedělá nic samo, jsou mu upírány zkušenosti, jež by mu 
umožnily, aby bylo prospěšné, aby využilo svých vlastních sil. Takové dítě se 
cítí být neschopné k něčemu přispět, málo si důvěřuje. Druhým případem je 
odmítané a zanedbávané dítě.  
   
Dítě, které není přijímáno, se snaží najít si své místo tím, že bude něčím 
zvláštním, a to buď v pozitivním nebo negativním slova smyslu. Ve snaze 
překonat pocity méněcennosti se dítě snaží být nadřazené v mylné představě, že 
se tím stane „zvláštním jako ti ostatní“, a tím se jím vyrovná.  
  
Adleriáni popisují čtyři chybné cíle u dětí, jež se necítí být součástí daného 
společenství, ani nemají touhu být prospěšné. Tyto cíle odpovídají snaze dítěte  
najít si výjimečné místo, což může nakonec dítě dovést k závěru, že tím získá 
pocit sounáležitosti.  

1. Prvním z těchto chybných cílů je cíl získat pozornost. Dítě dochází 
k tomuto chybnému závěru: „Pouze tehdy, když získám pozornost, mám 
svou cenu a někam patřím.  

2. Druhým chybným cílem, kterým se dítě snaží získat své místo ve 
společnosti, je tendence ovládat. Takové dítě může použít k tomu stát 
se tyranem jak síly, tak slabosti. Dítě, které ovládá ostatní svým 
strachem nebo svou nemocí, může získat stejnou moc jako to, které se 
pere a křičí. Tento cíl, který spočívá v ovládání ostatních, odráží pocit: 
„Musíš dělat to, co chci já“.  

3. Pokud dítě, které ztratilo odvahu, dojde k závěru, že prostřednictvím 
moci nemůže své místo najít a cítí se proto hluboce dotčeno, může hledat 
třetí chybný cíl, a tím je pomsta. Snaha o pomstu, jíž chce dítě zranit 
ostatní, vyjadřuje velký nedostatek odvahy na straně dítěte. Dítě nadále 
nevěří, že je akceptované a chtěné, a tak užívá ten nejkrajnější způsob, 
jak prosadit svou vlastní důležitost.  

4. Jestliže i tento přístup k životu selže a dítě je ještě více zastrašeno, začne 
být přesvědčeno, že nemůže žádného významného postavení dosáhnout. 
Může tak za svůj cíl přijmout čtvrtý chybný cíl, a to celkově se stáhnout 
do ústraní. Adler tento stav nazývá komplexem méněcennosti. Dítě 
s tímto cílem se již nesnaží získat nadřazené postavení. Tento cíl 
vyjadřuje věta: „Nechte mě být“. 

    
Naproti těmto čtyřem chybným cílům může dítě, které má pocit, že  „někam 
patří“, rozvíjet  sebepojetí, jež se orientuje na uvědomění si vlastní hodnoty a 
své vlastní ceny, své zodpovědnosti i užitečnosti. Z pocitu někam patřit vychází 
cíl přispět (E. Dreikursová-Fergusonová, 1993). 
 
Literatura pro zájemce o další doplňující informace: 

 Adler, A.:  Umění rozumět.  Práh, Praha 1993. 
 Adler, A.:  Psychologie dítěte.  Práh, Praha 1994. 
 Adler, A.:  Porozumění životu. Úvod do individuální psychologie. 
Aurora, Praha 1999 
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4.3 Viktor E. Frankl 
 
Myšlenky V. E. Frankla mají svou velkou váhu i díky jeho silné životní 
zkušenosti. V letech 1942-1945 byl vězněn v koncentračních táborech 
v Terezíně, Osvětimi a Dachau, kde sdílel se svými spoluvězni hraniční situace 
lidského bytí. Právě zde se potvrdilo, že vězňům v táborech smrti pomáhalo 
přežít, když měli pro co žít, když měli ať již konkrétní nebo abstraktní smysl 
svého života. Tyto zkušenosti Frankla dovedli k přesvědčení, že to, co ochraňuje 
člověka psychicky i duchovně, když  je v nouzi, je orientace na smysl, na 
hledání smyslu. Člověk, který se snaží  o smysl, bude šťastný a schopný snášet 
utrpení.  Frankl označuje lidskou touhu (vůli) po smyslu za jednu ze základních 
lidských potřeb. Směr, který založil, nazval logoterapie. Logos zde neznamená 
slovo, nýbrž smysl.  
 
Frankl vytvořil trojdimenzionální model lidské osobnosti. Člověka je podle 
něj nedílný celek, v jehož rámci můžeme vidět tři kvalitativně odlišné stránky: 

1. tělesnou, která se vztahuje k naším fyziologicko-biologickým 
pochodům, (duševní k naším psychickým danostem). Opomíjení 
fyziologických potřeb vede k tělesnému onemocnění. 

2. duševní - opomíjení psychických potřeb je příčinou emočních problémů. 

3. duchovní, která se vztahuje k lidské vůli po smyslu a 
k sebetranscendenci – k překročení úzkého zaměření pouze na sebe a 
otevření se hodnotám, které jedince přesahují.  

 
Sebetranscendence nevyžaduje nutně hrdinský čin. Jakýkoliv zdánlivě 
bezvýznamný čin, který je konán s ohledem na druhé, se stává 
sebepřesahujícím, v pravdě lidským a smysluplným. Opomíjení potřeb duchovní 
dimenze působí problémy v samém jádru osobnosti. Nenaplněním touhy po 
smyslu dochází k existenciální frustraci. Existenciální frustrace vzniká tehdy, 
když člověk  pochybuje o smyslu své existence, když dosavadní smysl ztratil 
své odůvodnění a člověk neví, co dál, nebo když pochybuje o smyslu svého 
života vůbec. Lidé, kteří ve svém životě postrádají smysl, pak trpí tím, co 
logoterapie nazývá „existenciální vakuum“. Trpí jím zejména lidé v rozvinuté 
konzumní společnosti, je u kořene velkého počtu sebevražd, zvláště mezi zjevně 
úspěšnými a zámožnými lidmi. 
    
Logoterapie pomáhá najít jedinci  vlastní osobní životní smysl v souladu s jeho 
osobností.  Člověk může dát svému životu smysl uskutečňováním hodnot. Proti 
zaměření na vlastní uspokojení a štěstí staví logoterapie zaměření k dosahování 
vyšších cílů a hodnot, přesahujících jedince. Zdůrazňuje, že pocit štěstí se snáze 
dostaví jako vedlejší účinek plnění smysluplného úkolu, než usiluje-li člověk jen 
o štěstí samo (S. Kratochvíl, 1997).  
   
Smysl člověka se mění od člověka k člověku, ze dne na den, z hodiny na 
hodinu. Proto záleží nikoli na obecném smyslu života, nýbrž na smyslu života 
určité osoby v daném okamžiku. Správně pochopenou otázku po smyslu života 
neklade člověk životu, ale život člověku. Člověk by se neměl tázat, co je 
smyslem jeho života, ale vzít vážně konkrétní otázky, které mu klade v každé 
chvíli život (V. E. Frankl, 1994). 
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V souvislosti s objevováním smyslu života jedince hovoří Frankl o třech 
okruzích  hodnot: hodnoty tvořivé, zážitkové a postojové.  
    

1. Hodnotou tvořivou je např. práce, zájmová činnost. Frankl tvrdí, že 
každá činnost obsahuje skrytý smysl. Tesař může objevit smysl ve své 
práci při pohledu na kvalitu výrobku a na poctivé úsilí, které do svého 
díla vkládá. Uklizečka v hotelu může najít smysl v čistotě a pořádku 
pokoje, který připravila pro dalšího hosta (V. J. Drapela, 1998).  

2. Hodnoty zážitkové se uskutečňují v prožívání, např. v ponoření se do 
krásy přírody nebo umění. Plnost smyslu, které mohou dát lidskému 
životu, se nesmí podceňovat. Zažívá je např. člověk, který se plně ponoří 
do poslechu oblíbené hudby nebo který je uchvácen pohledem 
z vrcholku hory při horské túře. Každý jistě zná tyto pocity, při nichž  
člověku až „běhá mráz po zádech“. Příkladem zážitkové hodnoty muže 
být i prožívání lásky. 

3. Třetí kategorie hodnot - hodnoty postojové - vychází z Franklových 
zkušeností z mezních situací z koncentračního tábora, kde nebylo možné 
prožívat ani hodnoty tvořivé, ani zážitkové. V takových situacích je 
nejdůležitější, jak se člověk staví k omezením svého života, jaký k nim 
zaujme postoj. Záleží na tom, jak se člověk postaví vůči nezměnitelnému 
osudu (V. E. Frankl, 1994). Otázce utrpení v lidském životě věnuje 
logoterapie velkou pozornost. Ač bychom utrpení neměli nikdy 
vyhledávat, je přítomno v každém lidském životě. Logoterapie hovoří o 
tragické triádě – utrpení, vina, trest – jako o něčem, co dává příležitost 
pro nejhlubší lidský růst. Na čem nejvíce záleží je postoj, který 
zaujmeme vůči utrpení. V souvislosti s postojovými hodnotami hovoří 
Frankl o svobodné vůli člověka. Lidská svoboda je omezená. Člověk 
není svoboden od podmínek, které mu život klade. Má však svobodu 
zaujmout k těmto podmínkám určitý postoj.  

 
 
Literatura pro zájemce o další doplňující informace: 

 Frankl, V.E.:  Člověk hledá smysl. Úvod do logoterapie.   J. Kocourek, 
Praha 1994. 

 Frankl, V. E.:  Lékařská péče o duši.  Cesta, Brno 1995. 
 Frankl, V. E.:  Vůle ke smyslu.  Cesta, Brno 1998. 
 Lukasová, E:  Logoterapie ve výchově. Portál, Praha 1997. 
 Lukasová, E.:  I tvoje utrpení má smysl.  Cesta, Brno, 1998. 
 Křivohlavý, J.:  Mít pro co žít.   Návrat domů, Praha 1994. 
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4.4. Transakční analýza 
 
Zakladatelem tohoto směru je Eric Berne (1910 – 1970), kalifornský psychiatr. 
Podle Berneho lze v osobnosti každého člověka rozlišit tři základní stavy: rodič, 
dospělý a dítě. Zjednodušeně řečeno každý z nás reaguje v určitém okamžiku 
jako rodič, dospělí nebo dítě. 
   
V Rodiči jsou obsaženy nekriticky převzaté způsoby chování, gesta, názory a 
postoje. Rodič je pozůstatkem vnějších vlivů z dětství a má v sobě především 
příkazy, zákazy a pravidla.                   
    
Dítě je pozůstatkem vnitřních duševních stavů v dětství, jeho pocitů bezmoci a 
strachu, provinilosti, protestu i radosti, snahy překonat pocit méněcennosti. Dítě 
v nás je převážně rázu citového. Projevuje se dvěma základními způsoby: jako 
adaptované dítě a nebo jako dítě neadaptované (přirozené). Adaptované dítě je 
to, jež mění své chování pod vlivem rodiče. Chová se tak, jak by si to přál jeho 
otec nebo matka. Neadaptované dítě se projevuje nenuceně, například vzpourou 
nebo tvořivostí. Příkladem může být alkoholové opojení. V něm nejdříve ztrácí 
smysl pro odpovědnost rodič, takže adaptované dítě se vymaní z jeho vlivu a 
nabytím svobody se mění v dítě neadaptované.   
    
Dospělý v nás hodnotí a zpracovává informace na základě své vlastní zkušenosti 
a svého vlastního rozumu. Dospělý si dovede uvědomit i jednotlivé stavy Já. 
Dospělý činí závěry na základě objektivního hodnocení situace, nikoli na 
základě předsudků (Rodič) a neovládaných pocitů (Dítě). 
    
Všechny tři aspekty jedné osobnosti mají velikou cenu pro život a jeho 
zachování. Dítě je vlastně v mnoha směrech nejcennější součástí lidské 
osobnosti. Sídlí v něm radost, půvab a tvůrčí iniciativa. Dospělý je důležitý pro 
udržení života a pro odlišení, který stav ega v současnosti ovládá chování. Rodič 
umožňuje jedinci, aby se účinně projevoval jako rodič vlastních dětí. Dále také 
rodič způsobuje, že člověk velmi často reaguje automaticky, čímž si ušetří 
mnoho času i energie. Dělá mnohé věci určitým zavedeným způsobem, protože 
„tak se to dělat má“. 
    
Rodič, Dítě a Dospělý v nás má právo na stejný respekt i oprávněný nárok 
na své místo v plném a produktivním životě. 
 
   Tento model osobnosti nám umožňuje lépe pochopit některé problémy 
v komunikaci. Jednotku společenského styku nazýváme v transakční analýze 
transakce. Jestliže se dva nebo více lidí potkají, dříve nebo později jeden z nich 
promluví nebo dá jinak najevo, že bere na vědomí přítomnost ostatních. Tomu 
se říká transakční podnět. Další osoba pak řekne nebo udělá něco, co má 
k tomuto podnětu určitý vztah, to pak nazýváme transakční reakcí. 
    
Transakce rozeznáváme doplňkové a křížové:  

1. Vychází-li podnět z pozice Rodiče – Dítě a reakce z pozice Dítě – Rodič, 
jedná se o transakci doplňkovou. K dalším doplňkovým transakcím patří  
např.Dospělý - Dospělý x Dospělý – Dospělý, Rodič – Dospělý x 
Dospělý - Rodič atd. Komunikace může probíhat hladce, dokud je 
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transakce doplňková. Příkladem doplňkové transakce je například 
komunikace mezi chirurgem a jeho asistentem. Chirurg potřebuje skalpel 
a natáhne ruku. Asistent toto gesto správně pochopí a umístí do jeho 
ruky skalpel. Podnět chirurga i reakce asistenta vychází z jejich 
dospělého.  

 
2. O křížovou transakci se jedná, jestliže např. podnět vychází z pozice 

Dospělý – Dospělý a rekce z pozice Rodič – Dítě. Tento druh transakce 
přináší  mnoho problémů v komunikaci. Příkladem křížové transakce 
může být tato komunikace mezi manželi. Muž se ptá ženy na úrovni 
dospělý – dospělý: „Neviděla jsi moje brýle?“ Žena však reaguje na 
úrovni rodič – dítě: „Proč si nedáváš na své věci pozor? Už přece nejsi 
malý kluk!“ (E. Berne, 1992).  

    
Transakční analýza  také věnuje svou pozornost životnímu postoji člověka.  
 
Rozlišuje čtyři základní životní postoje: 
 

1. JÁ NEJSEM OK – TY JSI OK   

2. JÁ NEJSEM OK – TY NEJSI OK  

3. JÁ JSEM OK  – TY NEJSI OK  

4. JÁ JSEM OK – TY JSI OK  
 
V každém člověku se během jeho  vývoje zafixuje jeden z těchto čtyř životních 
postojů.  
 
Postoje NEJSEM OK – NEJSI OK a JSEM OK – NEJSI OK jsou výsledkem 
patologického zacházení s dítětem, vybuduje si ho dítě, jež prožilo extrémně 
nešťastné dětství (necitelná, chladná matka, týrané dítě). 
 
Jedním z nejběžněji zaujatých postojů je postoj  JÁ NEJSEM OK – TY JSI OK. 
K tomuto postoji dospívá většina dětí kolem třetího roku života.      
 
Jedním z cílů transakční analýzy je dospět k postoji JSEM OK – JSI OK. Tento 
postoj je založen na myšlence, víře a odvaze k činům. Do této pozice 
nepřecházíme samovolně, ale na základě vědomého rozhodnutí. Jedině tento 
postoj umožňuje člověku plné prožívání a rozvinutí důvěrných vztahů (T. A. 
Harris, 1997).  
 
Literatura pro zájemce o další doplňující informace: 

 Berne, E.:  Jak si lidé hrají. Dialog, Praha 1992. 
 Harris, T. A.:  Já jsem OK, Ty jsi OK.  Pragma, Praha 1997. 
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Otázky k zamyšlení: 
1. Uveďte, jak se jmenuje hlavní psychologický proud, jehož 

představitelem je Carl R. Rogers. 
2. Které hlavní termíny patří do Rogersovy psychologie? Uveďte alespoň 4 

a charakterizujte je. 
3. Co je těžištěm Adlerovy psychologie? 
4. Vysvětlete termín „sociální zájem“ 
5. Čeho se v psychologickém proudu ovlivněném Adlerem týká koncept 

„chybných cílů u dětí“? Vyjmenujte tyto cíle. Malá nápověda: jsou 4. 
6. Čeho se týká Franklova „logoterapie“? Pozor, je zde drobný chyták, 

který odhalí pouze pozorní čtenáři. 
7. Vysvětlete termín „sebetranscendence“. 
8. O kterých třech okruzích hodnot hovoří Frankl? 
9. K čemu slouží model „transakční analýzy“ a na čem je založen? 
10. Vysvětlete, jak souvisí transakce s životním postojem člověka. 

 
 
Klíčová slova, pojmy k zapamatování: 
Rogers, Adler, Frankl, transakční analýza, humanistická psychologie, sociální 
zájem, potřeba „patřit“, sociální zájem, logoterapie, sebetranscendence, 
hodnoty, transakce a životní postoj člověka 
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5. TVOŘIVOST 

 
 
 
Co se zde naučíte: 

 budete schopni rozlišit a charakterizovat vertikální a laterální myšlení 
 dokážete charakterizovat tvořivé myšlení 
 budete schopni popsat proces tvořivého myšlení a vymezit jeho fáze 
 dozvíte se o zásadách a bariérách při uplatňování nových nápadů 
 získáte informace o základních kreativních schopnostech 
 dozvíte se jak rozvíjet tvořivost a jak přistupovat tvořivě ke krizi 

 
 
 
Lidské myšlení se může pohybovat v různých rovinách. V podstatě můžeme 
mluvit o dvou základních typech myšlení: vertikálním a laterálním. 
 
Vertikální neboli také logické myšlení vede přímočaře k řešení problému. Je 
logickým sledem kroků a vyjadřuje „nejrozumnější“ stanovisko. Dává přednost 
ověřeným skutečnostem a postupům. Mechanismus logického myšlení je 
založen na postupném vyvozování vzájemně navazujících soudů. Každý krok se 
opírá o předchozí závěr, jehož správnost je kriticky ověřena. Charakteristickým 
rysem logického myšlení je soustavnost myšlenkových operací, které se řetězí 
do ustálených celků.  Logické myšlení má přirozenou tendenci používat 
osvědčená myšlenková schémata, vytvořená na základě prověřených zkušeností. 
Uplatňuje vyzkoušené koncepce, vytváří ustálené vzorce myšlení. Ve své 
„čisté“ podobě však logické myšlení podstatně zužuje možnosti nalezení 
originálních závěrů. 
 
Laterální neboli také kreativní (tvořivé) myšlení hledá i vedlejší, postranní 
cesty a méně zřejmá a obvyklá řešení. Není svazované logikou, která však v 
pravou chvíli nastupuje. Za základní charakteristiku kreativního myšlení lze 
považovat to, že se neuzavírá žádným možnostem. Kreativní myšlení uvádí 
jednotlivé části problému  do nových souvislostí, klade dané prvky do nových 
situací, mění je, různě spojuje a kombinuje (J. Pokorný, 1995). 
 
 
Tvořivost či kreativita (pro účely této čítanky máme na mysli tvořivost na 
úrovni osobnostní, nikoli umělecké) představuje strukturu osobnostních 
předpokladů, které v interakci (ve spojení) s problémovou situací umožňují 
realizovat dosud neznámé, originální a společensky prospěšné hodnoty – 
materiální i duchovní povahy. Tvořivost se může projevovat ve všech oblastech 
a formách lidské činnosti, které vyžadují osobitý přístup a zvládnutí neznámých 
situací. Tvořivými kvalitami oplývá do jisté míry každý člověk. 
 
Tvůrčí činnost je protikladem šablonovité, stereotypní činnosti, založené na 
opakování věcí známých z dřívějška. Tvůrčí činnost přináší nové, dosud 
neexistující výtvory. Tyto výtvory však obyčejně nejsou absolutně nové. 

Vertikální myšlení 

Laterální myšlení 
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V tvůrčí činnosti jde především o reorganizaci dřívějších zkušeností a poznatků 
a vytváření na jejich základě nových kombinací, soustav a systémů. V tvořivém 
produktu lze tedy nalézt známé prvky spojené harmonicky do nového 
hodnotného celku, který má pro lidi význam, uspokojuje nějakou jejich potřebu. 
 
 

5.1 Charakteristiky kreativního způsobu myšlení 
1. Charakteristickým rysem kreativity je tolerance, připouštění, že mohou 

existovat odlišné pohledy na jednu a tutéž věc či problém. Každá nová 
myšlenka je určitou formou útoku na uznávanou ideu. Zastánci staré 
ideje se proto již předem zatvrzují a  nejsou ochotni o nové myšlence ani 
diskutovat, protože je svým způsobem ohrožuje. 

2. Další charakteristikou tvůrčího myšlení je schopnost překročit barieru 
konvenčnosti. Většina lidí však preferuje způsoby myšlení, při nichž 
jim nehrozí, že se dostanou do konfliktu s obecně uznávanými normami. 

3. Tvůrčí myšlení necítí potřebu mít vždy a ve všem pravdu. Může si 
dovolit občas i nějaký omyl, mohu také říci já nevím. Tvořivé myšlení 
dokonce připouští i možnost uvažovat přechodně o nemožném. Naproti 
tomu tradiční myšlení se pohybuje v hranicích systému ANO-NE. Nutí 
nás tak vytvářet zjednodušené soudy o komplikovaných jevech. Je to 
systém myšlení, který uznává jen extrémní polohy vyžadující přijmout 
nebo odmítnout názor.  

4. Tvořivé myšlení si umí s nápadem i objektem „pohrát“. Obrací ho, dívá 
se na něj z boku, z opačné strany, deformuje ho a přivádí jeho 
charakteristiky do extremních poloh. Dalším rysem tvořivosti je tedy 
hravost. Většina lidí ovšem, setká-li se s novou myšlenkou, podvědomě 
na ní hledá především chyby, aby ji mohlo odmítnout. Avšak i nápady, 
které nejsou přímo použitelné se mohou stát odrazovým můstkem 
k novým originálním řešením.  

5. Příznakem tvořivosti je možnost pochybovat o čemkoli.Vznikne-li 
pochybnost, je člověk na nejlepší cestě objevit něco nového. 

 
 

5.2 Fáze tvořivého procesu 
Proces vzniku originálního nápadu, myšlenky či způsobu řešení problému není 
dílem jen výjimečného okamžiku, ale složitým a dlouhodobým procesem. Tento 
proces velmi přínosně rozebrala  Verena Kastová (2000), která v každé fázi 
popisuje i doprovodné emoce, které člověk prožívá. Proces se řídí obecnými 
zákonitostmi a má tuto podobu: 
 

1. Přípravná fáze 
V ní shromažďujeme materiál týkající se problému. Pokoušíme se 
nahlédnout problém z různých perspektiv, sbíráme nápady druhých. 
Postupně tímto způsobem shromáždíme tolik myšlenek, že jsme z toho 
až zmateni. Mnohdy máme pocit, že jsme  k něčemu dospěli, ale jindy 
nám připadá, že nerozumíme vůbec ničemu. Tuto fázi provází pocit 
napětí. 

2. Inkubační fáze 
Během této fáze se problém zpracovává v nevědomí. Je to neklidné 
období. Vynořují se řešení problému a zase se zavrhují. Člověk mívá 
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pocit, že se cosi klube, cítí se však neefektivní a mívá pocit, že veškeré 
jeho snažení je marné, až nakonec začne zpochybňovat svoji vlastní 
hodnotu. V této fázi je třeba rezignovat na úsilí řešit problém vědomě. 
Zatímco v přípravné fázi se člověk snaží vědomě posoudit problém ze 
všech hledisek, ve fázi inkubace je nutné nechat věcem volný průběh, 
spolehnout se, že přijde nějaký nápad a chaos se uspořádá. 

3. Fáze vhledu 
Je charakterizována zábleskem nového poznání. Člověk si po té, co si 
prošel „temnou nocí“ inkubační fáze, oddechne: chaos se uspořádal a  
nachází evidentně smysluplný poznatek. Tato fáze je doprovázena 
přirozeně pocitem radosti a ulehčení.  

4. Fáze realizace 
V této fázi se naplno formuje to, co člověk pochopil. Jde o to 
propracovat a přivést do reality nové myšlenky. V tuto dobu je třeba 
mnoho trpělivosti a koncentrace, protože od nápadu k jeho realizaci je 
ještě dlouhá cesta.  

 
Toto jsou základní etapy tvořivého procesu, jimiž se řídí všechna činnost, 
která není dopředu dána nějakým standardním postupem či algoritmem. 
Tvořivý proces a pocity, které při něm prožíváme, jsou podobné tomu, jak 
zahradník prožívá svoji péči o květinu. Nejdříve pečlivě vybírá semínko 
květiny, kterou se rozhodne vypěstovat. Zryje záhon, pečlivě upraví půdu a 
zasadí semínko (fáze přípravy). Teď mu nezbývá nic jiného, než trpělivě čekat. 
Čekat a věřit, v sílu semínka, že mu dá úrodná půda vzklíčit. Každý den spěchá 
k záhonu, kde semínko zasadil a toužebně očekává první výhonky. Ty však 
dlouho nepřicházejí, zrání a klíčení semínka v zemi potřebuje svůj čas a nic se 
nedá urychlit. Zahradník v této době může propadnout zoufalství a pocitu 
bezesmyslnosti: co když semínko zahynulo a všechna jeho námaha byla 
k ničemu (fáze inkubace)? Pak se však jednoho rána jde už jen tak ze zvyku 
podívat na svůj záhon a tu spatří malé zelené lístečky. Ze zahradníka rázem 
spadne veškerá jeho sklíčenost a únava (fáze vhledu). Běží pro konev a honem 
lístky zalívá. Teď nastává čas, kdy musí zahrnout květinu svojí největší péčí. 
Vybírá plevel, ničí škůdce, zalévá a zase znovu vybírá plevel… Čeká ho ještě 
mnoho práce, ale na podzim se dočká krásných plodů (fáze realizace). 
 
 
Co když mě ale popadnou tyto pocity frustrace a bezradnosti? 
 
 
Je dobré mít na paměti, že pocit napětí v přípravné fázi a pocity frustrace, 
bezradnosti a pochybností o vlastní hodnotě ve fázi inkubační jsou nutnou 
podmínkou toho, aby se mohlo objevit nové originální řešení. Ve fázi inkubace 
problém zraje v podvědomí. Proto se doporučuje dát podvědomí šanci, aby 
mohlo rozvinout své procesy a dočasně odstavit vědomou logickou kontrolu 
tím, že se dočasně věnujeme něčemu jinému, zejména inspiračním a relaxačním 
činnostem. 
 
Tvůrčí řešení problému odhaluje nové souvislosti mezi jevy, procesy a vztahy, 
které nebyly dosud známy. Podstatou tvůrčího myšlení je hledání vztahů mezi 
prvky, které spolu zdánlivě nesouvisí, které však ve své vzájemné kombinaci 
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vytvářejí novou kvalitu. Tvůrčí akt vrcholí v okamžiku, kdy se setkávají dva 
řetězce běžně spolu nespojovaných úvah, jež se integrují do nové struktury, do 
nového výrazového celku. 
 
 
Dobrá, mám tvůrčí myšlenku, ale co s ní? Jak ji prosadím? Jak ji 
uplatním? 
 
 

5.3 Uplatňování nových nápadů 
Nyní známe proces, jakým nová myšlenka vzniká, jde však o to, aby našla své 
uplatnění, aby se podařilo ji  prosadit. Již víme, že dobrý nápad se může zdát 
nepřijatelný jen proto, že je nový, že narušuje zaběhané stereotypy. Tvůrce musí 
být schopen prolomit tyto zábrany, jinak jeho nápady nemají šanci na realizaci. 
 
Doporučují se následující zásady při prosazování nových myšlenek: 

1. Nepřehánět. Přednést svoji ideu umírněně a přesně. 
2. Nevzdávat se příliš brzy. Praxe ukazuje, že bez ohledu na to, byla-li 

myšlenka dobrá, musela být obvykle předložena nejméně třikrát, než si ji 
někdo povšiml. Lidé totiž nemají příliš rádi změny. 

3. Nápady uvádět ve vhodnou chvíli. Nechat svou myšlenku uzrát.  
4. Myšlenku vyjádřit stručně písemnou formou. Nejde-li myšlenku vyjádřit 

stručně, jedná se buď o bezcennou myšlenku, nebo o dobrou myšlenku 
nedostatečně promyšlenou. 

5. Jednoduchý výklad nové myšlenky, jasnost vyjadřování. 
6. Nebát se uvést pro i proti. Dopředu se připravit na případné námitky. 
7. Zajištění podpory a účasti jiných. Je dobré, jsou-li ve skupině, kterou 

chcete ovlivnit, lidé, kteří již přijali vaši myšlenku za svou. 
8. Ponechat dostatek času na diskusi. Nelze vyžadovat okamžité 

rozhodnutí. Nejlépe je nechat lidi, aby se sami přesvědčili (J. Pokorný, 
1995). 

 
Kreativní schopnosti 
Jako tři základní tvůrčí schopnosti se zpravidla uvádějí: fluence, flexibilita a 
originalita. 

1. Fluence znamená pohotovost, plynulost. Je to schopnost si například 
rychle a plynule vybavovat slova splňující určité obsahové požadavky 
(např.: synonyma). 

2. Flexibilita je pružnost. Vyznačuje se například schopností různých 
pohledů na jednu věc. Flexibilní člověk dovede používat předmět jiným 
způsobem, než se běžně používá. Dokáže rychle vymyslet variantu 
k obsahu nějaké povídky nebo návrhu atd. 

3. Originalita je schopnost produkovat myšlenky neobvyklé a vtipné, 
vytváření symbolů, vymýšlení názvů, odpovědi na neobvyklé otázky 
typu „Co by se stalo, kdyby …“. 

 
Mezi další kreativní schopnosti patří: senzitivita (neboli citlivost – schopnost 
spontánně si všimnout neobvyklých věcí, postihnout jádro problému), elaborace 
(rozpracování – schopnost vytvářet nové struktury, vymyslet nějaký postup, 
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dokreslit figuru), redefinice(nová interpretace – schopnost vidět problém jinak 
než dosud). 
 

 
 
 

 
Bariéry uplatňování tvořivého přístupu 
 

 
 
Ačkoli téměř každý člověk je do jisté míry vybaven předpoklady pro tvořivou 
činnost, konkrétní výsledky práce tomu zdaleka neodpovídají. Předpokladem 
uplatňování tvořivosti mnohých lidí je odblokování aktuálního myšlení a 
prolomení mnoha překážek. 
 
Mezi nebezpečné nepřítele tvořivosti patří: 

1. Tendence věnovat vymezení problému minimum času a hned se vrhnout 
na řešení. Důležitost pečlivě vymezit problém zdůrazňoval A. Einstein: 
„Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému na kterém by 
závisel můj život, věnoval bych 40 minut na jeho studium, 15 minut na 
jeho analýzu a 5 minut na jeho řešení.“ 

2. Názor, že fantazie a hravost jsou jen pro děti. Přitom právě fantazie, 
uvolněnost a hravost jsou podstatné složky tvořivosti. Naše sociální 
klima je však často považuje za ztrátu času a bláznovství. 

3. Přesvědčení, že řešení problému je vážná věc, ve které nemá humor 
místo. Humor je však také důležitá součást tvořivosti. Nahlíží na věci ze 
zcela nečekaného úhlu pohledu, propojuje myšlenky, které se obvykle 
nespojují. 

4. Odmítání citu a intuice ve prospěch logiky a rozumu. Tvořivost však 
vyžaduje používat jak rozumu, logiky, tak i intuice a citu. 

5. Strach udělat chybu, selhat, riskovat. 
6. Neschopnost tolerovat dvojznačnost, touha po bezpečí, nechuť k chaosu, 

nadměrná touha po pořádku. 
7. Paradoxně sem patří i nadměrné nadšení a přílišná horlivost. Nadměrná 

touha po rychlém úspěchu brzdí tvořivé myšlení. 
8. Neschopnost relaxovat, odložit na nějakou dobu řešení daného 

problému. Člověk musí umět uvolnit cesty ke svému podvědomí, musí 
být relaxován, aby si podvědomí mohlo „pohrát“ i s „bláznivými“ 
kombinacemi různorodých myšlenek (J. Pokorný, 1996). 
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5.4 Rozvoj tvořivosti 

 

 
 

Tvůrčí síly jsou utajeny v každém člověku, je třeba je jen probudit. 
V určitém smyslu jsme tvůrci všichni, protože stále nacházíme lepší způsoby, 
jak co dělat. Tvořivá činnost se označuje za nejvyšší projev lidského ducha. 
Výzkumy ukázaly, že tvořivost je možno rozvíjet záhy hrou a později 
specializovaným výcvikem, například dokreslováním určitých obrázků. 
V současnosti existuje na českém knižním trhu několik publikací, které se 
problematikou rozvoje tvořivosti podrobně zabývají. (Pro informaci některé 
uvádíme v doporučené literatuře.) 
 
R. Bean (1995) uvádí, že podporují-li rodiče tvořivé sebevyjadřování dítěte, 
ubezpečují ho tím  tak o hodnotě jeho osobnosti. V běžném životě totiž rodiče 
neříkají dětem věty typu: „Tvá základní podstata je hodnotná a důležitá“. Místo 
toho zaujímají různé postoje k projevům tvořivosti dítěte. Jestliže rodiče 
zaujímají pozitivní stanoviska k sebevyjadřování svých dětí, přiznávají-li jim 
právo hrát si a podporují-li jejich individualitu, pak tímto utvrzují své děti 
nepřímo o jejich vlastní hodnotě. Podněcují-li dospělí své děti k tvořivému 
jednání, budují tak jejich sebeúctu. 
 
 

5.5 Tvořivý přístup ke krizi 
 

 
 
Výraz „krize“ pochází z řeckého „krisis“ a znamená stav nouze způsobený 
náhlým a neočekávaným zvratem.  
 
B. Amini (1999) definuje krizi jako přelom v normalitě a kontinuitě průběhu 
života. A skutečně, před člověkem neustále vyvstávají nové životní problémy, 
které se nejprve pokouší uchopit a řešit pomocí „starých“ obvyklých strategií 
řešení. Až teprve, když se tyto staré zaběhnuté vzorce ukáží jako nedostačující, 
ocitá se v krizi. Krize tedy znamená situaci, kdy před člověkem leží problém 

Rozvoj 
tvořivosti 

Tvořivý přístup 
ke krizi 
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a on obvyklými algoritmy chování není sto problém zvládnout. Na takto 
pojatou krizi reaguje zákonitě každý člověk úzkostí. Úzkost provází každou 
dezintegraci obvyklého a každé nové uspřádání. A právě tato úzkost nás 
ochromuje. Marnost našeho snažení a narůstající úzkost způsobují, že opouštíme 
obvyklé, zaběhnuté strategie, jimž jsme důvěřovali, na něž jsme byli zvyklí a 
doufáme, že se dostaví nový nápad, podnět, nová myšlenka. Ostatně právě to je 
prostředkem uskutečnění tvořivého procesu. Člověk by měl odložit staré, v dané 
situaci neúčinné strategie chování a řešení a objevit nápad, ideu, která se pro 
zdolání příslušného problému jeví jako nejvhodnější.  
 
V předešlém odstavci jsme si museli všimnout velké podobnosti mezi popisem 
průběhu krize s  průběhem tvořivého procesu. Podle V. Kastové (2000) krize 
v podstatě popisuje rozhodující okamžik tvořivého procesu. Kreativní proces 
samotný probíhá za určitých podmínek – tvořivými se stáváme tehdy, když už 
nejsme schopni řešit naléhavý problém nám známými prostředky a myšlenkami. 
A právě krize nás do takovéto situace staví. A chceme-li krizi překonat, musíme 
být tvořiví. 
 
Krize tedy, stejně jako tvořivý proces, má svou 1. fázi přípravy, 2. fázi 
inkubace, 3. fázi vhledu a nakonec 4. fázi realizace. Víme, že v inkubační fázi 
člověk prožívá úzkost, pocity bezmoci a pochybuje o své hodnotě. Tyto pocity 
zažíváme proto, že v tuto chvíli zpracovává problém naše podvědomí a dáme-li 
mu šanci (například tím, že dočasně odstoupíme od řešení problému a věnujeme 
se relaxačním činnostem), problém se jakoby sám zpracuje a dojde k fázi 
vhledu, napadne nás nové řešení problému. 
 
Problémem však je, že intenzita úzkosti v inkubační fázi krize může dosáhnout 
takové úrovně, že krize člověka naprosto pohltí, zmocní se ho. V takovéto 
situaci samozřejmě nemůže probíhat ani tvořivý proces (který by v tuto chvíli 
vyžadoval spíše uvolnění než vystupňovanou formu úzkosti). V této chvíli musí 
nastat nějaká forma krizové intervence.  
 
Intervence znamená, že mezi jedince a jeho krizi vstoupí prostředník, který 
tomu, kdo se ocitl v krizi pomůže získat poněkud větší odstup od krizové 
situace, takže s ní bude schopen navázat kontakt. V krizové intervenci se 
snažíme vytvořit odstup mezi krizí a člověkem, aby byl schopen zaujmout ke 
krizi vědomý vztah. Tím se zmírní úzkost a je možné pokračovat v tvořivém 
hledání řešení problémů, které jsou základem krizové situace. 
 
Velmi podnětně se na problematiku a smysl krize dívá čínská kultura.V čínštině 
se krize řekne „vei-ji“. Jak vidíme, skládá se ze dvou znaků. „Vei“ znamená 
nebezpečí, naproti tomu „ji“ znamená naději. Ukazuje se, že se člověk v krizi 
učí podstatnému a existenčnímu, že prochází netušeným osobnostním vývojem a 
tím duševně, duchovně a charakterově významně zraje. 
 
Krize je tedy šancí, je příležitostí k většímu rozvoji osobnosti. Kladné 
vyznění krize závisí ovšem především na tom, jsme-li schopni vidět krizi jako 
životní situaci, v níž se odehrává něco, co je pro náš život existenciálně 
významné, či zda krizi považujeme pouze za obtížný vedlejší produkt života, na 
který chceme co nejrychleji zapomenout. 

Fáze krize  
vs. fáze tvořivosti 
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Otázky k zamyšlení: 

1. Uveďte, jaký je rozdíl mezi vertikálním a laterálním myšlením. Které 
z těchto dvou typů myšlení je považováno za kreativní myšlení? 

2. Charakterizujte tvořivé myšlení. Pokuste se k tomu použít 
charakteristiky, které jsme si zde uváděli. Bylo jich celkem 5. 

3. Vyjmenujte a popište fáze tvořivého myšlení. Co mají tyto fáze 
společného s fázemi při vývoji krize? 

4. Vyjmenujte hlavní zásady a hlavní bariéry při prosazování nových 
nápadů. Zkuste uvést i některé další, které jsme zde neuváděli. Určitě na 
nějaké přijdete. 

5. Vyjmenujte hlavní kreativní schopnosti. 
6. Jak spolu souvisí „sebevyjadřování dítěte“ a rozvoj tvořivosti? 
7. Jak spolu souvisí tvořivost a krize? Nápovědu najdete v odpovědi na 

otázku č. 3. 
 
 
Klíčová slova, pojmy k zapamatování: 
Tvořivost, kreativita, vertikální a laterální myšlení, přípravná fáze, fáze 
inkubační, fáze vhledu a fáze realizace, fluence, flexibilita, originalita, krize, 
kreativní schopnost, uplatňování nových nápadů. 
 
 
Použitá literatura: 

 Pokorný, J.: Psychologie tvořivého myšlení. PC-DIR, Brno1995. 
 Pokorný, J.: Paměť, učení, tvořivost. PC-DIR, Brno 1996. 
 Bean, R.: Jak rozvíjet tvořivost dítěte. Portál, Praha 1995. 
 Kastová, V.: Krize a tvořivý přístup k ní. Portál, Praha 2000. 
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 Diekmeyer, U., Kirst, W.: Trénink tvořivosti. Portál, Praha 1998.  
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6. VÝCHOVA PROŽITKEM SKRZE HRU 

 
 
 

Co se zde naučíte: 
 dokážete rozlišit vysvětlit termíny „hra“ a „aktivita“ 
 dokážete vymezit smysl a význam hry v pojetí Huizingy a Finka 
 získáte základní přehled o některých vymezeních termínu „výchova“ a 

„rozvoj osobnosti“ 
 budete schopni vysvětlit, jak souvisí hra s výchovou prožitkem a s rozvojem 

osobnosti 
 dozvíte se, jak vést hru a jak souvisí reflexe s hrou 

 
 
 
 
V této čítance budeme používat pojem hra, ačkoliv Etická výchova nahrazuje 
tento pojem termínem aktivita. Činí tak  proto, že ne všechny prožitkové 
aktivity, kterých používá, jsou herního charakteru (např.: diskuse k problému 
v menších skupinách). Dalším důvodem, proč Etická výchova nepoužívá pojmu 
hra, je obecné povědomí o hře, kdy hru většina lidí chápe jako činnost, která je 
provozována pouze k pobavení, k vyplnění volného času, jako činnost, v níž 
vlastně nic není a která nic neznamená. 
 
 
Naším cílem je však ukázat, že právě hra ve své ryzí podobě má v 
sobě skrytý potenciál, který je možno využít pro rozvoj osobnosti 
hrajících si jedinců. Výjimečná účinnost hry je postavena na silném 
osobním prožitku a s ním spojených emocích, umocňujících zkušenosti, 
získané v průběhu hry. Velký přínos hry spatřujeme také v tom, že ve 
hře si můžeme svobodně vyzkoušet téměř cokoliv bez rizika, protože 
si hrajeme přece „jenom jako“. Doporučujeme však v Etické výchově 
používat termín aktivita; jednak je výstižnější a jednak není 
zavádějící. 
    
 
V této kapitole věnované hře chceme poukázat nejprve na hluboký význam hry 
v pojetí filosofů J. Huizingy a E. Finka.  Dále se zabýváme tím, co rozumíme 
pod pojmem výchova a podrobněji se věnujeme výchově prožitkem, jejíž hlavní 
metodou je právě hra. Na závěr se věnujeme podmínkám, jaké je třeba splnit, 
aby se hra stala prostředkem pro rozvoj osobnosti. 
    
 

 

 

hra vs. 
aktivita 
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6.1 Citáty o hře k zamyšlení 
 
Rádi bychom na tomto místě uvedli pro inspiraci a k zamyšlení několik citátů a 
myšlenek o hře od rozličných autorů, kteří se hrou zabývali z různých úhlů 
pohledu.  
 
„Hra vám poskytuje možnost, kde můžete vyzkoušet odvahu, zdatnost a 
sebedůvěru, aniž byste za to zaplatili příliš mnoho. Můžete v ní osvědčit svůj 
charakter podle požadavků společnosti, aniž byste museli podstupovat zkoušky 
a dopouštět se chyb.“ (E. Goffman, In M. Zapletal, 1986) 
 
„Hra je smysluplná činnost, kterou se v dospělém věku osvobozujeme od toho, 
že něco musíme.“ (A. Gintel, 1980) 
 
„Hra je skutečně svět sám pro sebe, ale i pro nás. Vcházíme do tohoto světa, 
abychom se stali jinými, abychom nacházeli sami sebe a setkávali se s ostatními 
lidmi.“ (J. Neuman, 1998). 
 
„Hra v šachy nás učí, abychom nikdy neztráceli odvahu jen proto, že naše 
současné postavení vypadá tak špatně.“ (B. Franklin, In M. Zapletal, 1986) 
 
„Hrát si znamená také možnost vyzkoušet si sám sebe v různých situacích, 
odpoutat se od všedních starostí, načerpat nové síly a radost, zaměnit na chvíli 
životní soutěžení  a nevraživost za spolupráci. Hra přináší svobodu jednání, 
nové možnosti, tvůrčí realizaci, humor, pocit sounáležitosti …“ (J. Jilemnická, 
In G. Pike, D. Selby, 1994) 
 
„Hra rozvíjí princip volby. Tím, že při ní můžeme volit a rozhodovat, rozvíjí se 
naše lidská osobnost. Ve hře si můžeme zopakovat všechno ztracené, 
zapomenuté, právě tak prožít to, co teprve může přijít.“ (A. Gintel, In M. 
Zapletal, 1990) 

 
6.2 Smysl a význam hry 

 
Většina psychologických teorii, které se hrou zabývaly, vycházejí 
z předpokladu, že hra se pěstuje kvůli něčemu jinému. A tak pro některé autory 
je hra prostředkem, jak si odpočinout či jak vybít přebytečnou energii, nebo jak 
cvičit a zdokonalit dovednosti potřebné v dospělosti. Smysl hry můžeme 
spatřovat v její terapeutické funkci. Všechny tyto teorie mají svojí pravdu, avšak 
všechny se na hru dívají z teleologického hlediska, tj. k jakému účelu slouží. My 
se však ptáme, má-li hra  smysl i sama o sobě. Tím se dostáváme na filosofickou 
půdu. Tímto problémem se ve svých dílech zabývali Johan Huizinga a Eugen 
Fink.  
    
J. Huizinga, holandský profesor historie, ve svém díle Homo ludens 
zdůrazňuje, že hru pojímá jako kulturní jev a nikoli jako biologickou funkci (J. 
Černý, 1968). „Hra sama o sobě překračuje hranice ryze biologické nebo 
fyzické činnosti. Je to funkce, která má smysl. … Každá hra něco znamená. 
Jestliže onen aktivní princip, který je podstatou hry, nazveme duchem, pak 

       citát 
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říkáme příliš mnoho, nazveme-li ho instinktem, neříkáme nic.“ (J. Huizinga, 
1971, s. 9) 
    
Hra má tedy svůj cíl a smysl sama v sobě, jejím účelem není žádný finální 
výtvor či výrobek a také obnovení sil je účelem teprve druhotným. Nejprve 
musíme mít potěšení ve hře samé, abychom takového následného osvěžení 
dosáhli. 
   
 J. Huizinga (1971) chápe hru jako podstatu veškerého lidského jednání. 
Všechny velké původní činnosti lidského společenství jsou protkány hrou. 
Například řeč – za každým výrazem pro něco abstraktního stojí metafora a 
v každé metafoře je obsažená slovní hříčka. Nebo třeba kult – své posvátné 
obřady, oběti a mystérie  uskutečňují lidé ryzí hrou v nejvlastnějším slova 
smyslu. „Hra je starší než kultura.“ (J. Huizinga, 1971, s. 9). Existence hry není 
vázána na žádný stupeň kultury, na žádnou formu světového názoru. Huizinga 
tvrdí, že ve hře poznáváme ducha. Jestliže o ní uvažujeme z hlediska 
deterministicky pojatého světa, je hra nadbytečná. Avšak „přítomnost hry stále 
potvrzuje, a to v nejvyšším smyslu, nadlogický charakter naší situace v kosmu. 
… Hrajeme si a víme, že si hrajeme, tedy jsme něčím víc než jen rozumnými 
bytostmi, neboť hra je nerozumná.“ (J. Huizinga, 1971, s. 11) 
   
 J. Huizinga dále vyčleňuje několik formálních znaků hry, které jsou společné 
pro všechny herní případy: 

 Hra je svobodným jednáním (nikdo nás nemůže nutit, abychom si hráli) a 
tím sférou nefalšované svobody. 

 Hra je vystoupením z „obyčejného“ nebo „vlastního“ světa (tj. světa 
stojícího na uspokojování nezbytných potřeb) do dočasné sféry s vlastní 
tendencí. Hra je „jen tak“. Vědomí pouhé hry vůbec nevylučuje, aby se 
takové „jenom hraní“ nebralo s největší vážností. „Hra může vystoupit až do 
výšin krásy a posvátnosti.“ (J. Huizinga, 1971, s. 15) 

 Hra je uzavřená a ohraničená a to místem i trváním. 
 Hru je možné opakovat – to je jedna z nejpodstatnějších vlastností hry. 
 Hra má bezpodmínečný řád a pravidla. Do nedokonalého světa a zmateného 

života vnáší dočasně omezenou dokonalost. 
 Hra je naplněna rytmem a harmonií. Hra okouzluje, má sklon ke kráse. 
 Hra obsahuje napětí. Napětí znamená nejistotu, naději. Při určitém napětí se 

musí něco podařit. Právě prvek napětí uděluje hře, která sama o sobě je 
mimo dobro a zlo, jistý etický prvek. Napětí podrobuje zkoušce hráčovy 
tělesné i duševní schopnosti, neboť při veškeré snaze o vítězství ve hře musí 
zachovat předepsané hranice dovoleného. 

 Ve hře neplatí zákony a zvyky obyčejného světa. Takovéto zrušení 
„obyčejného světa“ je plně vytvořeno už v dětství, avšak stejně zřetelně je 
nacházíme ve velkých kultovních hrách přírodních národů. 

    
Uvedené formální znaky hry shrnul Huizinga do následující definice hry:  
„Hra je dobrovolná činnost, která je vykonávaná uvnitř pevně stanovených 
časových a prostorových hranic, podle dobrovolně přijatých, ale bezpodmínečně 
závazných pravidel, která má svůj cíl v sobě samé a je doprovázena pocitem 
napětí a radosti a vědomím „jiného bytí“, než je „všední život“.“ (J. Huizinga, 
1971, s. 33).  
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Zdá se, že takto definovaný pojem   obsahuje vše, co nazýváme hrou u zvířat, u 
dětí i u dospělých lidí: hry zručnosti i hry silové, hry intelektové, hry s náhodou, 
předvádění i představení. 
 
 Otázkou smyslu lidské hry se z fenomenologického hlediska  zabýval E. Fink 
(1993). Všiml si, že lidé přikládají hře pouze omezený význam – uznává se 
pouze jako terapeutický účinný prostředek proti přepětí práce, starosti, vážnosti. 
Naproti tomu E. Fink hru rozumí jako „smyslově zjasněné dění, zažitý 
proces“, a už proto to není tak docela okrajový fenomén lidského života, nýbrž 
pokládá hru za základní existenciální fenomén. Ve hře jsme schopni dle E. 
Finka jasněji postihnout realitu, opravdově zažít skutečnost, přítomnost. 
    
Fink chápe lidský život jako vybírání a uskutečňování vždy pouze jedné 
možnosti z tisíce možností dalších, které se zároveň s výběrem jedné alternativy 
nenávratně ztrácejí. A právě toto nezadržitelné hroucení všech možností je 
mírněno „ve své pochmůrnosti“ hrou. Ve hře prožíváme příležitost zopakovat si 
znovu ztracené možnosti. Můžeme odhodit vlastní historii, můžeme volit, čím 
chceme být, můžeme na sebe lehce vzít jakoukoliv životní roli. 
    
K další charakteristice lidského života dle Finka patří, že si člověk nemůže být 
nikdy absolutně jist konečným cílem svého životního konání, že 
v nejdůležitějších otázkách své existence zůstává v temnotách. Lidské jednání je 
sice zaměřeno do budoucnosti, ale do budoucnosti mlhavé a nejisté. Oproti tomu 
hra má charakter uklidněné přítomnosti a soběstačného smyslu. Hra nás tedy 
zvláštním způsobem obdarovává přítomností. 
 
 

6.3 Výchova a rozvoj osobnosti 
 
   
Zabýváme se, jak pomoci hry můžeme vychovávat a rozvíjet osobnost člověka. 
Zamysleme se tedy nejdříve nad tím, co rozumíme pod slovem výchova. 
    
Z. Matějček (1997) definuje výchovu jako působení podněty z prostředí tak, 
aby bylo dosaženo poměrně trvalých a žádoucích změn v chování člověka. 
Výchova je vzájemný vztah, v němž není jeden dárce a jeden obdarovaný, ale 
kdy se myšlení a jednání každého z účastníků vzájemně ovlivňují. 
    
L. Lencz (1998) jde ve svých myšlenkách o výchově ještě dále. Ve výchovném 
procesu není vychovávaný pasivní, jak by nás mohl mást pasivní tvar slova 
vychovávaný. Ve skutečnosti je vychovávaný výsostně aktivní. Výchova má za 
úkol vytvořit optimální prostředí pro to, aby se člověk mohl rozvíjet svým 
vlastním jedinečným způsobem. „Úloha vychovatele je vytvářet podmínky. Je to 
role zahradníka, který nevytvořil vznešenou krásu růže a nezpůsobuje její růst, 
jen vytváří podmínky, aby se nádherný tvar, naprogramovaný v genetických 
informacích, mohl uskutečnit.“ (L. Lencz, 1998, s.4) A budeme-li pokračovat 
dále v metaforách, tak vychovatel není ani sochař, který vytesá sochu z beztvaré 
hmoty, ani hrnčíř, který z tvarné hlíny uhněte člověka k obrazu svému. Je to 
spíše práce zahradníka nebo porodníka. Protože rozvoj charakteru je samostatný 
proces řízený zevnitř. 

E. Fink 

Výchova a rozvoj 
osobnosti 

Vymezení 
výchovy 



 84

    
Podobné pojetí výchovy nalézáme u M. Vážanského a V. Smékala, kteří pod 
pojmem výchova rozumí rozvinutí rodové podstaty jedinečného člověka. H. 
Gronemeyerová dokonce spatřuje pojetí člověka jako „homo educandus“, tj. 
jako tvora s nedostatky a potřebou výchovy, za rizikové. Člověka je naopak 
třeba chápat jako „homo creator“, tvořivého jedince, a zabezpečit mu podmínky 
pro jeho rozvoj (M. Vážanský, V. Smékal, 1995). 
   
 Slovo výchova můžeme tedy nejlépe popsat jako rozvoj osobnosti. 
 
 
 

6.4 Výchova prožitkem 
 
Žijeme ve světě, který je zabezpečen proti nenadálým situacím. Spotřební 
způsob života nám sice zajišťuje maximální pohodlí, omezuje však zároveň naše 
samostatné rozhodování a aktivitu. Dochází k redukci přímých zkušeností (J. 
Neuman, 1998). Většina informací a zkušeností nám je pouze zprostředkována – 
rodiči, školou, televizí… Chybí ono potřebné hledání a bloudění, určitá míra 
přijatelného rizika, následované o to větším pocitem radosti po jeho zdolání 
vlastním přičiněním. 
    
Výchova prožitkem (J. Neuman, 1999) tvoří dnes alternativu k tradičním, 
především pasivním, výchovným a vzdělávacím postupům. Výchova prožitkem 
vychází ze staré zkušenosti, že co člověk prožije na vlastní kůži, to si nejvíce 
zapamatuje, to ho nejvíce ovlivní a obohatí. V okamžicích významného 
prožívání chápeme hodnotu toho, co prožíváme, konkrétně a bez 
zprostředkování. 
     
„Je zřejmé, že prožitky se silnými odezvami v životě každého člověka patří 
mezi řídící podněty sebevýchovy.“ (J. Neuman, 1999, s. 35) Prožitky samy o 
sobě však nejsou pedagogicky ovlivnitelné, buď se vytvářejí, nebo se 
nevytvářejí. Promyšlené uspořádání programu a vhodný výběr aktivit a her však 
můžou vytvořit podmínky pro vznik prožitků a jejich výchovné působení. 
    
Za zakladatele výchovy prožitkem lze považovat Kurta Hahna. Všiml si, že 
mladí lidé se stále více stávají diváky bez aktivního podílu na životě kolem sebe. 
Poukázal na povrchnost zážitků, neochotu pomáhat nezištně druhým lidem. K. 
Hahn usiloval o nápravu těchto jevů. K nápravě sloužila tělesná cvičení a 
sportovní trénink využívající nejrůznějších her a cvičení v přírodě. Právě hry a 
cvičení, která vedly účastníky akcí k výrazným prožitkům, podporovaly 
Hahnovu myšlenku, že se vlastní prožitky v důležitých chvílích vybaví a 
převezmou roli opěrných bodů pro překonání krizí (J. Neuman, 1998). 
    
J. Neuman (1998) používá k navození výchovných prožitků dobrodružných 
her. Dobrodružných proto, že v našem světě dobrodružství ubývá. Ubývá 
situací, kde nemáme předem vykalkulovaný závěr. A právě dobrodružství je 
cestou k získání silných prožitků. Dobrodružství prožíváme kdykoliv, kdy se 
odhodláme pro krok do neznáma, kdy se pouštíme do činnosti, o které nevíme, 
jak skončí, a nedovedeme přesně určit, zda nám na to stačí schopnosti a síly. 
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Toto napětí, a zvláště zakončení takové předem nevyzkoušené činnosti, se 
přetváří v silné prožitky. Dobrodružstvím tak můžeme rozumět noční hru plnou 
překážek, stejně jako úkol hovořit o problému s partnerem či divadelně ztvárnit 
nějaké téma. 
    
Výchova prožitkem skrze dobrodružství není samoúčelné vyhledávaní libých 
prožitků, je to proces umožňující učení a růst lidského potenciálu. Tato výchova 
je zacílená na rozvíjení vlastností o sobě, o druhých lidech ve skupině i na 
poznání přírody a světa kolem nás. 
 

6.5 Hra jako prostředek rozvoje osobnosti 
 
Jsme přesvědčeni, že každá hra může vést k rozvoji osobnosti. Hra totiž právě 
navozuje mnohé prožitky, které bychom v běžném životě neměli možnost 
prožít. Hra je ideální prostředek, jak získat silné prožitky. Výchova prožitkem 
používá v největší míře právě hry. Každá hra nám nabízí možnost vstoupit do 
nejrůznějších rolí, situací a vztahů, odehrávajících se ve skutečném prostředí. 
Ve hře si můžeme dovolit být úplně spontánní, zkoušet nové způsoby chování, 
neobvyklé řešení problémů. Hra nám ukazuje, jací jsme my samotní doopravdy 
a dává nám možnost poznat i druhé spoluhráče. Ve hře máme možnost si toto 
všechno bezpečně vyzkoušet, zažít na vlastní kůži a klidně i chybovat, protože 
jsme to dělali přece „jenom jako“. Ovšem to, co jsme ve hře prožili, to, co jsme 
si objevili nového, to zůstává. Pak už záleží jen na nás samotných, jak s tímto 
získaným potenciálem ze hry budeme dále nakládat. V tom spatřujeme velkou 
moc hry. 
 
   J. Neuman (1998)vidí smysl hry v následujících oblastech: 

 působí na sféru emocionální a psychickou 
 dovedou ovlivnit postoje a pocity hráčů 
 pomáhají zvyšovat sebedůvěru a sebehodnocení 
 přinášejí nové pohledy na vlastní tělesnost, potěšení z vlastní existence 
 jsou významným prostředkem rozvíjejícím sociální vztahy 
 budují důvěru k ostatním lidem, učí ohleduplnosti a odpovědnosti 
 podporují komunikaci a spolupráci 
 rozvíjejí psychomotoriku, tělesné schopnosti a zvyšují tělesnou kondici 
 otvírají příležitosti k získávání prožitku přírody. 

 
To, že skrze hru máme možnost působit na skutečně všechny oblasti lidské 
osobnosti, dokládá S. Hermochová (1994) rozdělením svých interakčních her 
do 31 tématických okruhů, z nichž některé tady pro inspiraci uvádíme: kontakt, 
vnímání, city, rodina a přátelé, komunikace, tělo, důvěra, dívky a chlapci, učení, 
peníze, okolní svět, láska, odvaha, krize, hodnoty, úspěchy a neúspěchy, vztah 
k autoritám, sebepojetí, zrání … 
 
Ale aby hra mohla vydat svoje plody, je zapotřebí splnit určité podmínky:  

 Velmi záleží na způsobu vedení hry. 
 Citlivě vedená reflexe. Právě reflexe dává hře křídla, aby mohla působit 

na rozvoj osobnosti jejich hráčů.  
 Zralá  osobnost vedoucího. 

Hra jako 
prostředek rozvoje 
osobnosti 

Smysl hry 

Podmínky hry 



 86

 Jsme přesvědčení, že je třeba v souladu s požadavkem L. Lenze vytvořit 
z účastníků hry výchovné herní společenství . 

 
Prvním dvěma podmínkám se budeme věnovat v následující kapitole, 
zbývajícími, tedy posledními dvěma podmínkami, jsme se již zabývali. 
Bonusová otázka: Ve které kapitole to bylo? 
 
 
 

6.6 Uvádění her 
 
Aby hra hráče zaujala, je třeba splnit následující požadavky. Hra musí 
vycházet z přitažlivého námětu, nabídnout hráčům přiměřeně náročný 
individuální nebo týmový úkol, problém k řešení nebo osobní výzvu, je 
postavena na jasně promyšlených pravidlech a je uvedena chytrou motivací a 
provedena s vědomím a využitím významné role prostředí a atmosféry (Hrkal, 
Hanuš, 1998). 
   
Rozeberme si nyní jednotlivé podmínky podrobněji. 

 Protože hru používáme jako prostředek k možnému rozvoji osobnosti je 
třeba se na počátku vždy zamyslet, jaký okruh schopností a vlastností 
chceme rozvíjet a podle toho vybrat vhodnou hru. Uvádíme-li hru 
v rámci vícedenní akce, je zapotřebí mít na paměti, aby hra zapadala do 
dramaturgie celé akce tak, aby účinek celé akce byl co největší. 

 K samozřejmým podmínkám zdárného průběhu hry patří pečlivá 
příprava hry doma, tj. nastudování a promyšlení pravidel, včetně 
nachystání a výroby všech pomůcek nutných ke hře. 

 U některých náročnějších her je nutná příprava hry ještě přímo na místě. 
Nejčastější chybou při přípravě hry na samotné akci bývá nedocenění 
časových nároků na přípravu. 

 Velmi důležitá je správná motivace hráčů před začátkem hry. Na 
motivaci často záleží, zda hra proběhne patřičným tempem. Nejběžnější 
používanou metodou je předčítání legendy, která se ke hře váže, nebo 
sehrání krátké scénky. Důležitý je i atraktivní název samotné hry. 

 Jsou-li hráči rozdělováni do skupin, je třeba bedlivě zajistit co 
nejrovnoměrnější rozdělení sil u těch her, jejichž pravidla to vyžadují. 

 Nezbytnou podmínkou dobrého průběhu hry je srozumitelný výklad 
pravidel na začátku hry. V pravidlech musí mít jasno především 
organizátoři hry. Nejprve začínáme s výkladem hlavních pravidel, které 
objasňují cíle, na kterých hra stojí. 

 Na tomto místě S. Hermochová (1988) doporučuje zdůraznit 
experimentální, hrový přístup. To znamená zdůraznit, že cílem hry není 
vyhrát nebo činnost stihnout v co nejkratším čase, ale především hru 
prožít. Vede to k odbourání obav účastníků, chápeme-li hru jako 
možnost zažít si nějaký nevšední zážitek. Snižuje to také prvek přehnané 
soutěživosti. Využíváme tím velký potenciál hry – možnost prožít si 
reálnou zkušenost jenom jako, bez rizika a přitom si z ní odnést nové 
zkušenosti a poznatky.  

 Vlastní hru může řídit pouze jeden organizátor. Ten má ve všech sporech 
poslední slovo. 
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 Při mnohých hrách se hráči vydávají ze všech svých sil, je třeba je 
náležitě ocenit. Doporučuje se vytvořit si rituály, které budou 
vyhlašování výsledků předcházet. 

 Reflexe a rozbor hry – tomu se budeme věnovat v následující kapitole. 
 
 

6.7 Reflexe 
 
Jeden z hlavních rozdílů mezi rekreačním a výchovným užitím her spočívá 
v reflexi.  
 
J. Neuman (1998) definuje reflexi takto: reflexe je řízený proces hodnocení 
aktivity nebo hry, který využívá zpětnovazebních informací k hledání širších 
souvislostí a významů. Vede nás k tomu, abychom se z právě získaných 
prožitků a zkušeností naučili co nejvíce. 
 
Prožitkové aktivity se stávají výchovným činitelem až tehdy, když jsme 
schopni odlišit podstatné otázky od nepodstatného, až když jsme schopni 
položit správné otázky k rozpoznání toho, co bylo  a je pro účastníky 
užitečné (J. Neuman, 1999).  
 
K tomuto právě slouží reflexe, což je jakési zhodnocení. Reflexe mnohdy dává 
dodatečně smysl celé hře. Díky reflexi může mít pro nás význam i prohraná 
nebo neúspěšná hra. Dobrá reflexe posouvá hru do hlubší roviny a uvádí 
člověka do vyšších dimenzí prožívání a získávání zkušeností. 
 
 
Struktura reflexe    
 
Reflexe se dle Kolbeho provádí ve čtyřech krocích (J. Neuman, 1999): 

1. Bezprostřední prožitek ve hře – konkrétní hra. 
2. Přehrávka, zpětné pozorování a reflektování tohoto prožitku. V této časti 

reflexe účastníci ventilují své pocity a zážitky z hry a sdílejí je 
s ostatními. Při přehrávce nic nerozebíráme a nehodnotíme (jak vedoucí 
tak účastníci), měl by to být spontánní proces. Jde o subjektivní popis 
reality. 

3. Srovnání, hodnocení, rozbor a zevšeobecnění získaných poznatků do 
abstraktnějších pojmů a tvorba určitých hypotéz. Pomáhá, jsou-li 
připomenuty nejdůležitější okamžiky hry. Jde o objektivní popis reality, 
její rozbor a hodnocení. 

4. Plán změn, poučení z chyb, testování hypotéz v nových situacích.  
    
Výsledkem je nová, obohacená zkušenost. 
 
Reflexe by měla proběhnout bezprostředně po hodnocené činnosti, někdy je 
však dobré nechat prožité zážitky doznít a provést reflexi až třeba druhý den. Je 
možné také bezprostředně po hře provést pouze přehrávku, kdy hráči spontánně 
hovoří o svých zážitcích, a fázi zhodnocení a plán změn provést až se silné 
zážitky trochu uleží. Pro výměnu zkušeností musíme mít dostatek času. 
Doporučujeme sedět v kruhu – všichni mají vůči ostatním stejné postavení, 

Reflexe 

 

Struktura reflexe 
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všichni na sebe vidí a mají pocit určité uzavřenosti, intimity – co se děje zde, je 
jen pro nás, kteří v kruhu sedíme. 
 
Reflexe však může mít mnoho podob. Vedle klasického modelu podle 
Kolbeho, můžeme použít i další přístupy: reflexe formou hry, dramatizací, 
výtvarné zpracování… Pro inspiraci zde uvádíme některé příklady: 

 Úvodník: skupinky po dvou nebo po třech dostanou čistý papír, který 
představuje úvodní stránku novin. Každý se jí snaží vyplnit krátkými 
články a zprávami, které vyjadřují jeho pocity a zkušenosti po prožité 
hře. 

 Trh pocitů: každý si zvolí partnery a diskutuje s ním o tom, co se mu na 
hře líbilo, co se mu zdálo důležité a co ho nejvíc oslovilo. Po určitém 
stanoveném čase se dvojice vymění. 

 Největší zážitek: skupiny po 5 – 10 lidech si připraví pantomimické 
vystoupení představující nejdůležitější zážitky. 

 Mé místo: vyznačíme symbolický prostor, který označíme za skupinové 
centrum. Každý se pak postaví do toho prostoru podle toho, jak se ve 
vztahu ke skupině cítil, jaká byla ve hře jeho role, či zapojení. Následuje 
diskuse o rolích. 

 
 
Úkolem vedoucího reflexe je: 

 Provázet účastníky procesem reflexe. Dávat tomuto procesu rámec, 
pomáhat skupině jít určitým směrem.   

 Podporuje účastníky k vyjadřování vlastních názorů a k výměně 
zkušeností.  

 Pomáhá udržet téma rozpravy tím, že poukazuje na odbočení, nebo tím, 
že zopakuje původní téma či otázku (např.: „To je moc zajímavá 
myšlenka, ale už jsme tím trochu odbočili. Pojďme se tedy vrátit 
k úvodní otázce …“). 

 Hlídá konstruktivnost diskuse a brání únikům do příliš obecné roviny. 
 Vyjasňuje a posunuje komunikaci tím, že shrnuje příspěvky, žádá 

objasnění nejednoznačných formulací („Co myslíš tím, že …? Co 
znamená, že …?“). 

  Vrací slovo přerušeným.  
 Podporuje ostýchavější a méně průbojné účastníky ve vyjadřování jejich 

pocitů a zkušeností, ale respektuje právo každého diskuse se neúčastnit.  
 
V žádném případě se nesmí vedoucí pustit do posuzování, hodnocení nebo 
dokonce zlehčovat či kritizovat myšlenky a pocity účastníků. Vedoucí nepůsobí 
v reflexi jako expert na odpovídání otázek. Spíše otázku přetlumočí celé skupině 
a ponechá řešení na ní. Vedoucí by se měl vyhýbat častému udílení chytrých 
rad, jak se chovat a žít. Je třeba mít neustále na paměti, že reflexe je především 
prostor pro účastníky, aby si uvědomili a utřídili důležité souvislosti a 
zkušenosti, a že reflexe není místem pro vedoucího, aby ukázal, jak je chytrý, co 
ho všechno nenapadne. 
 
Dříve než vedoucí přistoupí k reflexi, měl by si stanovit cíle reflexe, tedy 
jakým směrem chce reflexi vést, co by měly být hlavní výstupy a na který 
transfer (přenos do reality) se chce zaměřit. Doporučuje si udělat na papír 

Podoby reflexe 

Co má dělat vedoucí 
reflexe? 
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poznámky o průběhu hry, napsat si základní body, kterých se chci v reflexi 
držet, případně i nějaké naformulované otázky. 
 
Reflexi má řídit pouze jeden vedoucí. Ostatní vedoucí (účastni-li se hry také) 
se mohou také vyjadřovat k jednotlivým částem hry, avšak pouze tehdy, když 
jim dá pokyn hlavní vedoucí (mohli by mu přetrhnout linii, nebo cíl, ke kterému 
momentálně směřuje). 
 
Vedoucí by měl sledovat, co mluvčí říká, a dávat mu najevo, že ho poslouchá. 
 
Proces reflexe může vedoucí usnadňovat otázkami. Kromě otázek můžeme 
používat jako svoji metodu „konstruktivní ticho“. Pokud po vyřčení otázky 
nikdo nezačne hned odpovídat, můžeme použít pravidlo dvaceti sekund – do té 
doby většinou někdo začne hovořit.  
 
Vymyslet bleskově inteligentní a účelnou otázku není nic jednoduchého, proto 
uvádíme nejčastější okruhy otázek a některé příklady otázek: 

1. Pocity, které účastníci měli v průběhu hry: 
 Kdo by nám chtěl povědět něco o svých zkušenostech?  
 Jak se cítíte nyní? 
 Který z pocitů byste chtěli co nejdéle uchovat? 
 Myslíte, že podobné pocity, jako vy, sdíleli i ostatní? 

2. Způsob komunikace mezi účastníky, pozornost k jiným názorům: 
 Jaké jste viděli rozdíly v komunikaci členů skupiny? 
 Zůstal někdo mimo diskusi a proč? 
 Jak jsi reagoval na druhé?  
 Změnila se vaše komunikace v průběhu řešení problému? 

3. Přijímání vedoucí role: 
 Kdo hrál vedoucí roli během hry? 
 Měnily se během hry vůdčí role? 

4. Skupinové rozhodování, způsob řešení problémů: 
 Můžete popsat váš typický postup při řešení problémů? 
 Byly jiné možnosti řešení? 

5. Vzájemná spolupráce a týmová práce: 
 Jaká byla spolupráce ve skupině? 
 Jaká byla vaše role v týmu? 
 Co přispělo k úspěšnému překonání problému? 

6. Respektování odlišných názorů: 
 Jak se projevily rozdíly jednotlivců v činnosti celé skupiny? 
 Jak se můžeme z odlišností jednotlivců poučit? 
 Co lze aplikovat pro váš další život? 
 Poznali jste lépe své spoluhráče? 

7. Celkové posouzení hry: 
 Poznali jste více své slabé a silné stránky? 
 Jaké vzpomínky si odnášíte z této zkušenosti? 
 Jste na něco, co jste dnes vykonali, zvláště hrdí? 
 Bylo vaše chování v této hře pro vás typické, nebo se obyčejně 

chováte jinak? 
 Co jste se dověděli o sobě a svých schopnostech? 
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Každá reflexe má vést k tomu, aby účastníci zvažovali, zda nové zkušenosti 
mají platnost i mimo skupinu a prostředí, kde byly získány. Účastníci si skrze 
reflexi mají uvědomit možný transfer zkušeností do reality. Toto je funkce 
reflexe, která bývá často opomíjena. Vedoucí má proto upozorňovat na 
spojování prožitků z her s každodenním životem (S. Hermochová, 1994).  
 
Vedení reflexe patří k nejtěžším dovednostem vedoucího, to však neznamená, že 
bychom se do ní neměli pouštět. Právě naopak. Reflexe je mnohdy nejdůležitější 
část aktivity. Právě reflexe nám dává možnost, aby hra nebyla prostoduchým 
hraním, ale prostředkem poznání sebe i druhých, a tím i zprostředkovatelem 
našeho osobnostního růstu. 
 
Byli bychom rádi, kdyby čtenář prostřednictvím tohoto textu objevil 
velké bohatství hry. Protože právě hra nám dává možnost zachytit 
přítomnost a podívat se na ni z jiného pohledu. Je třeba si uvědomit, 
že smysl hry spočívá ve hře samé, ne v jejím konečném výsledku. 
Proto hráčům neustále zdůrazňujeme, aby hru rozvíjeli, vychutnávali, 
aby si vědomě hráli.  
    
 
Nakonec vždy záleží na samotných hráčích, zda-li se do hry ponoří svobodně, 
zodpovědně a hravě, aby hra mohla vydat svoje plody. 
 
 
 
Otázky k zamyšlení: 

1. Vyberte si jeden z citátu uvedených v části 6.1, který považujete za 
nejzdařilejší, event. nejtrefnější a svoji odpověď zdůvodněte. 

2. Vymezte význam a smysl hry na základě formálních znaků hry, které 
uvádí Huizinga. 

3. Jak vymezuje hru Fink? Pokuste se uvést těžiště jeho pojetí. 
4. Pokuste se odpovědět na jen zdánlivě jednoduchou otázku: „Co je to 

výchova?“  
5. Jak spolu souvisí výchova prožitkem, hra a rozvoj osobnosti? 
6. Které podmínky je třeba splnit, aby hra hráče zaujala? 
7. K čemu slouží reflexe ve hře a jakou má mít strukturu? 
8. Co má dělat vedoucí reflexe? 
9. Zkuste říci alespoň 5 otázek, kterými můžete usnadnit reflexi. Můžete 

říci i jiné, než byly uvedené v textu výše. 
 
 
Klíčová slova, pojmy k zapamatování: 
Hra, výchova prožitkem, výchova skrze hru, podmínky hry, reflexe, vedení hry, 
dobrodružná hra, výchova, rozvoj osobnosti 
 
 
 

 

 

 

???  
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Závěr 

 

 



EVALUAČNÍ DOTAZNÍK 
 

Vybrané kapitoly z psychologie pro učitele etické výchovy 

 
Milí kolegové, 
dostává se vám do rukou evaluační dotazník, který má sloužit k získání 
zpětné vazby pro autory studijního materiálu „Vybrané kapitoly 
z psychologie pro učitele etické výuky“. Prosíme vás o zodpovězení 
všech otázek. Dotazník je samozřejmě anonymní. Odpovědi, které se 
nejvíce blíží vašemu názoru, prosím označte zakroužkováním příslušného 
písmene. Volné odpovědi vypište čitelně na místo k tomu určené. 
 

 

 
 
I. ODDÍL:  OBSAHOVÁ STRÁNKA TEXTU A  STRUKTURA TEXTU: 
 
 
1. Struktura textu, tzn. řazení jednotlivých kapitol za sebou vám: 

a) zcela vyhovovalo 
b) spíše vyhovovalo 
c) spíše nevyhovovalo 
d) zcela nevyhovovalo 

 
2. Pokud jste v předchozí otázce označili variantu b, nebo c, nebo d, tak svou odpověď 

prosím konkretizujte: (tzn. co a proč vám nevyhovovalo, jaké změny navrhujete) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 
3. Po obsahové stránce hodnotíte text jako: 

a) zcela vyhovující 
b) spíše vyhovující 
c) spíše nevyhovující 
d) zcela nevyhovující 

 
4. Pokud jste v předchozí otázce označili variantu b, nebo c, nebo d, tak svou odpověď 

prosím konkretizujte: (tzn. co a proč vám nevyhovovalo, jaké změny navrhujete) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 
5. Text hodnotíte vzhledem k cílové skupině, které je určen, tzn. jako studijní materiál 

pro učitele etické výchovy, jako: 
a) velice náročný 
b) odpovídající profilu cílové skupiny 
c) příliš jednoduchý, obsahující již známé informace 

 
6. Máte-li nějaké další připomínky k obsahové stránce textu, uveďte je zde: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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II. DIDAKTICKÁ STRÁNKA TEXTU: 
 
 
7. Jak hodnotíte zařazení popisného sloupce do textu, tzn. sloupce s ikonami a poznámky 

na pravém okraji textu? 
a) jako zcela vyhovující 
b) jako spíše vyhovující 
c) jako spíše nevyhovující 
d) jako zcela nevyhovující 
 

8. Pokud jste v předchozí otázce označili variantu b, nebo c, nebo d, tak svou odpověď 
prosím konkretizujte (tzn. co a proč vám nevyhovovalo, jaké změny navrhujete) 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 
9. Ohodnoťte zařazení následujících prvků do textu na stupnici od 1 do 4, přičemž 1 = 

zcela vyhovující a 4 znamená zcela nevyhovující: 
a) oddíl „Co se zde naučíte“, tzn. stanovení cíle  1 2 3 4 
b) oddíl „Otázky k zamyšlení“    1 2 3 4 
c) oddíl „Klíčová slova“     1 2 3 4 
d) oddíl „Použitá literatura“    1 2 3 4 
e) oddíl „Literatura pro zájemce o další informace“ 1 2 3 4 
f) zařazení a volba ikon v popisném sloupci  1 2 3 4 
g) zařazení obrázků přímo do textu   1 2 3 4 

 
10. Pokud máte nějaké další připomínky, návrhy, či nápady nebo doplnění k některé 

z kategorií uvedených v předchozí otázce, uveďte je prosím zde: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 
III. ODDÍL: GRAFICKÁ STRÁNKA TEXTU: 
 
 
11. Jak hodnotíte velikost písma textu? 

a) písmena jsou příliš velká 
b) velikost písma mi vyhovuje 
c) písmena jsou příliš malá 

 
12. Jak hodnotíte typ písma? 

a) vyhovuje mi typ písma, který je v textu použitý 
b) nevyhovuje mi typ písma, který je v textu použitý, event. mi nevyhovuje kombinace 

typů písma – tuto odpověď prosím konkretizujte, vypište co přesně vám nevyhovuje, 
případně navrhněte způsob zlepšení 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
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13. Zvýrazňování některých částí textu = tučné písmo, kapitálky, podtržení, kurzíva, 

event. jejich kombinace: 
a) vyhovuje mi, že jsou některé části zvýrazněné a vyhovuje mi i způsob zvýraznění 
b) vyhovuje mi, když jsou některé části zvýrazněné, ale navrhuji jiný způsob, než ten, 

který je v tomto textu, konkretizujte prosím svoji odpověď 
c) raději bych si sám/a zvýraznil/a to, co považuji za důležité 

 
14. Přehlednost textu = systém nadpisů, kapitol, podkapitol a podnadpisů: 

a) text je přehledný, snadno se v něm orientuji 
b) text je nepřehledný, orientuji se v něm jen velmi těžko 

 
15. Máte-li jakékoliv další připomínky ke grafické stránce textu, uveďte je prosím zde: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 
16. Máte-li jakékoliv další připomínky (event. pochvaly ☺), uveďte je prosím zde: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
Děkujeme velmi, za čas, který jste strávil/a při vyplňování tohoto dotazníku a přejeme 
hodně štěstí a úspěchů při vaší práci. 

 
 

Autorský tým 
 

Vyplněný dotazník zašlete prosím do ................................  na adresu: 
Etické fórum České republiky 
Veletržní 24 
170 00 Praha 7 
 


