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Stoletého člověka považujeme za  opravdu dlouho-
věkého a  zajímá nás, jak jeho život plynul. Někteří 
z nich vypráví, jak zdravě žili, jak s nasazením praco-
vali, jak vychovávali děti, jiní hovoří o běžném životě. 
Každý z nich však zažil během jeho konkrétní stovky 
let řadu událostí zásadních i marginálních, radostných 
i smutných, vyčerpávajících i energizujících.

Avšak co říci o  akademickém pracoviš-
ti, které slaví 100 let na  Univerzitě Karlově? Sama 
za sebe se s pokorou i úctou ohlížím zpět v čase a uvě-
domuji si, že naše katedra absolvovala pořádný kus 
cesty. Provázely jí události společensky i individuálně 
významné, zásadní i  všední, popohánějící i  brzdící 
s ohledem na věci příští. Obsah a význam stoleté cesty 
však dávali konkrétní pedagogičtí i vědečtí pracovníci 
a tisíce konkrétních studentů lišících se svou motivací 
ke  studiu, preferencí odborného zaměření, tvořivostí 
a spoustou dalších odlišností. Působili a potkávali se tu 
odborníci, kteří u nás dávali základy psychologických 
specializací, zásadních poznatků i  metody, zabývali 
se zajímavými psychologickými tématy i výzkumnými 
otázkami s psychology působícími v různých sférách 
psychologické praxe. Společně oslovovali studenty 
a podíleli se na  jejich profesním růstu. Samotní stu-

denti pro ně byli a  jsou zdrojem podnětů, inspirací 
k pedagogické i další odborné práci. Interakce se mla-
dými lidmi na prahu dospělosti, jejich motivace a úsilí 
od přijímacích zkoušek až po státní závěrečné zkoušky 
je úžasná a je to aspekt práce, kterého si vážím i já.

Moje zamyšlení k  významnému výročí 
 katedry nakonec dostalo tvar určité obecnější reflexe. 
Za  ní je ovšem spousta příběhů, které se v  posled-
ních dnech přede mnou živě předestřely, když jsem 
pomáhala dr. D. Vobořilovi identifikovat členy katedry   
na fotografiích od osmdesátých let 20. století dosud. 
Mohla bych svoje úvahy opřít o konkrétní jména, kte-
rá mi tanou na  mysli, ale příhodnější bude některé 
 příběhy připomenout na  konferenci, kterou katedra 
ke stoletému výročí připravuje. 

Těší mě, že jsem už skoro čtyřicet let sou-
části katedry psychologie a jsem vděčná za příležitosti, 
které mi dala.
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zdarma zpřístupněna celá řada odborných knih na plat-
formě Bookport, která nabízí knihy z vydavatelství jako je  
Galén, Grada, Jan Melvil Publishing, Portál a  dalších. 
Za  redakci doporučujeme k Vaší pozornosti například 
knihu Proč spíme nebo Myšlení, rychlé a pomalé. Obojí 
na Bookportu k dohledání rychle, zdarma a bez front. 
Informace k přihlášení do  této platformy naleznete  
na stránkách fakulty. 

PŘIPOMÍNKA 52. VÝROČÍ  
UPÁLENÍ J. PALACHA 

Připomeňme v tomto období také jedno neveselé vý-
ročí. Dne 16. ledna 2020 uplynulo 52 let od  upálení 
studenta FF UK Jana Palacha, který tento čin provedl 
na protest proti potlačování svobod v Československu.  
Na dvoře Karolina ho tichou vzpomínkou a zapálením 
svíček uctili zástupci akademické obce. Redakce uni-
verzitního časopisu Forum připravila k tomuto výročí 
také krátké video popisující okolnosti tohoto odváž-
ného činu. Shlédnout ho můžete na  Youtube kanálu  
s názvem Univerzita Karlova.

ONLINE CVIČENÍ  
S KATEDROU TĚLESNÉ VÝCHOVY 

Většina z nás tuší, že na  naší fakultě existuje katedra 
tělesné výchovy, věděli jste ale, že s touto katedrou 
můžete cvičit i  v době nouzového stavu z pohodlí do-
mova? Vyučující z této katedry nabízejí jak živě streamo-
vané přenosy přes MS Teams (podrobnosti najdete na  
www.ktv.ff.cuni.cz), tak možnost pustit si záznamy ně-
kterých videí zpětně přes jejich Youtube kanál s názvem 
Katedra tělesné výchovy FF UK. Můžete se tak zúčastnit 
třeba kruhového tréninku, bodystylingu nebo pilates. 

NOVĚ PŘÍSTUPNÉ DATABÁZE 

S přesunem většiny výukových aktivit do  online pro-
storu se fakulta rozhodla ještě rozšířit nabídku do-
stupných vědeckých a  knižních databází. Nově byla 
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STOLETÉ VÝROČÍ KATEDRY 
PSYCHOLOGIE 

Pokud ještě někoho minula zpráva o tom, že naše kate-
dra slaví své první tříciferné výročí, tak to pro jistotu zno-
vu připomínáme. Tomuto tématu se nevěnujeme jenom 
zde, v aktuálních novinkách, ale napříč celým číslem. 
Můžete se tak těšit na rozhovory s pamětníky dob minu-
lých, na článek týkající se historických psychologických 
přístrojů, ale i na představení novějších směrů, kterými 
se psychologie může vydat, konkrétně to bude o metodě 
neurofeedback. A pokud byste toho měli málo, můžete 
se vydat ještě na web katedry, kde začaly 
vycházet články o nejzajímavějších 
osobnostech historie naší katedry 
a české psychologie vůbec.

LEONA PLÁŠILOVÁ

SVOČ 

V průběhu března proběhne katederní kolo Studentské 
vědecké odborné činnosti (SVOČ) a  to zřejmě formou 
online setkání. Pracujete-li na  nějakém zajímavém 
výzkumu a  rádi byste ho představili svým kolegům, 
rozhodně tuto možnost nepromeškejte! Nejlepší dva 
příspěvky budou prezentovat naši katedru v česko-
slovenském kole, které se letos koná v Banské Bystrici. 
Zájemci z řad bakalářských i  magisterských studentů  
se můžou hlásit dr. Lukavskému. 

NOVINKY

Z FAKULTY

NOVINKY

Z KATEDRY
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Na Filozofickou  fakultu nastupoval krátce před 
komunistickým pučem r. 1948. 
Hovoří o studiu v 50. letech 
a o tom, jak složité bylo založit 
v době totality obor klinické 
psychologie v Československu.

 Klinické psychologii pomohl „stratég“ prof. PhDr. Jan 
Doležal1. Už ve čtyřicátých letech odhadl budoucí vy-
užitelnost psychologie ve zdravotnictví. Upravil podle 
toho studijní plán, který doplnil o povinný biologický 
základ a studentům vyšších ročníků umožňoval spe-
cializaci ve  zvolené oblasti praxe. Několik předmětů 
externě učili kvalitní lékaři2. 

Co vás přivedlo ke studiu klinické psychologie? 
To vás musím trošku opravit, já jsem ke klinické psy-
chologii nebyl přiveden, ale vytvářel jsem ji. Od začátku 
jsem intenzivně spolupracoval s lékaři, zejména psychi-
atry. Tím jsem u nás tvořil trochu výjimku. Myslím, že 
taková vzájemně se doplňující spolupráce a dobré vzta-
hy jsou pro rozvoj psychologie ve zdravotnictví klíčové.

V  roce 1952 prof.  Doležal pověřil mě 
a MUDr. Servíta vytvořením studijního programu pro 
práci psychologů ve zdravotnictví. V  letech 1953–54 
se nám podařilo otevřít oddělení klinické psychologie.

V  rámci klinické specializace se postupně 
přidávaly předměty. Začátkem osmdesátých let tak 
tvořily o 20 hodin více než v padesátých letech.   Přibyla 

Téma č ís la

VÍT KRIŠTOF

Jak jsem vytvářel  
klinickou psychologii
Rozhovor s doc. Janem Srncem

Ve kterém roce jste nastoupil na Karlovu univerzitu 
jako student? Jak tehdy vypadalo studium 
na vysoké škole?
První studijní rok 1947 jsem zapisoval: filozofii, psy-
chologii, sociologii, a lékařskou psychologii. Byla svo-
boda volby. Stipendisté měli povinnost složit nějaké 
zkoušky a odchodit daný počet hodin, ale jinak ještě 
nebyl bodový systém. Zapisoval jsem se na Filozofic-
kou fakultu a příslušnost ke katedře z toho vyplynula 
až podle zapsaných předmětů.

Kde se tehdy učilo?
Bylo to, nemýlím-li se, v Celetné 20 a také na Hlavní 
budově. Později pak i v Toskánském paláci na Hrad-
čanském náměstí. Hodně se to stěhovalo, krátce se 
učilo i v Břehové.

V 50. letech byla například sociologie komunisty 
považována spíše za buržoazní pavědu. Jak bylo 
nahlíženo na psychologii?
Po r. 1948 nebyla ani psychologie uznávána jako věda. 
Výjimkou snad byla jen pedagogická psychologie. 

1 Prof .  Doležal  se mimochodem uči l  v  Německu ještě u Wi lhelma Wundta.
2  Jako např.  prof .  Vondráček (Psychologie nemocných a Přehled k l in ické pato logie) ,  Haas,  Wol f ,  Knobloch 

(Psychoterapie s cv ičením) č i  Brachfeldovi ,  F ischer,  Hostomská (obory dětské medic íny) .



například Neurofyziologie nebo Speciální techniky 
v psychoterapii. Externí učitele postupně střídali starší 
kolegové se zkušenostmi z praxe. 

Ideologicky motivovaný negativní postoj k vě-
decké psychologii se v  šedesátých letech lepšil. Také 
zájem studentů o klinickou specializaci se zvyšoval.

Kdy se nejvíce změnil pohled vedení fakulty 
na psychologii? Bylo to už po ustavení oddělení 
klinické psychologie?
To ještě dlouho ne. Psychologie byla podporovaná 
především lékaři. Fakultami i Společností Jana Evan-
gelisty Purkyně (zal. r. 1949). Ta občas pořádala psy-
chiatrické konference, kterých se účastnili i psycholo-
gové. Psychiatrická společnost lékařů byla v 50. letech 
z jedné třetiny tvořena psychology.

Jak byla klinická psychologie ovlivňována 
totalitním režimem?
Díky spojení s  lékaři na nás totalitní útlak tolik nedo-
léhal ani před vytvořením klinické specializace. Roli 
„proti totalitě“ tu sehrálo asi členství moje a  přítele 

Langmeiera v České lékařské společnosti. Na  začát-
ku také členství prof. Doležala ve Straně. Kromě toho 
psychologie může být na rozdíl od filozofie či historie 
méně ideologicky nabitá. 

Jaký vliv měla totalita na výuku?
Do roku 1948 byla fakulta svobodná, učili tam velmi 
kvalitní pedagogové. V průběhu dalších čtyřiceti let se 
situace zhoršila. V osmdesátých letech to někdy bylo 
tak, že buď byl psycholog kvalitní, ale nebyl ve Straně, 
nebo tam byl, ale nebyl kvalitní.

Publikovat jsme mohli jako spoluautoři i sa-
mostatně v  lékařských časopisech (hlavně v Psychi-
atri). V časopise Čs. psychologie byly některé články 
z ideologických důvodů odmítány. Ale mohly být uve-
řejněny v  psychiatrickém časopise; například práce 
z  vývojové a  genetické psychologie; podobně články 
z metodologie a psychologické teorie vznikaly svobod-
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ně, mimo filosofickou fakultu. Někteří členové katedry 
byli omezováni i v přednášení. 

Já byl na Katedře tolerován jako výzkumný 
asistent. Přednášet jsem ale mohl poměrně svobodně. 
Přednášel jsem tak třeba i o LSD a nových trendech 
v metodologii. Při komunistických prověrkách nestra-
níků v  roce 1970 mne komise asi hodinu poměrně 
vlídně přesvědčovala, abych vstoupil do strany. Kdy-
bych to byl udělal, stal bych se prý vedoucím katedry. 
Já ale odmítl s tím, že bych přátelům nemohl zdůvod-
nit, že jsem vstoupil do strany, abych se stal vedoucím 
katedry. To zabralo.

Jaká byla Vaše náplň práce, když jste začínal  
jako klinický psycholog? 
Začínal jsem v roce 1949 ještě jako student-laborant 
na  výzkumném oddělení Psychiatrické kliniky Vše-
obecné fakultní nemocnice. Doc.  Nevole se zabýval 
psychotropními látkami (mezkalin aj.), s doc. Roubíč-
kem jsme později zkoumali LSD. 

Poté jsem jako odborný asistent-psycholog 
na  psychiatrické klinice 
dělal především diagnos-
tiku. Pracoval jsem ale 
také spolu s PhDr. Dráb-
kovou sen. na  výzkumu 
u  hospitalizovaných dětí, 
a  hlavně na  svém ex-
perimentálním projektu 
schizofrenní poruchy. Později, po  změně pracoviště 
na VÚPS jsem byl metodologem, vedoucím odd. „Data 
Processing“ (zpracování dat, pozn. red.). Rozhodl 
jsem se na KPS FF UK v roce 2001 skončit. Nechtěl 
jsem působit jenom jako externí učitel (bez jakékoli 
možnosti vlivu na vedení katedry), navíc pod komuni-
stickým vedoucím doc. Rymešem.

Jaké diagnostické testy se používaly nejvíce?  
Jak se dostaly ze západu do Čech?
Pracoval jsem s testy, které přivezli psychiatři z Anglie. 
Originály jsem překládal do češtiny. Tvořil jsem kopie, 
protože ze začátku nebylo, kde je koupit. Když byly 

 potřeba nějaké předměty jako například Kohsovy kost-
ky, museli jsme si je sami ručně vyrobit.

Velmi často jsme užívali Binet-Simona   
a Ravena. Ravenův test patřil po jistou dobu k rutinní-
mu vyšetření každého přijatého pacienta, takže správ-
né výsledky umím odříkat dodnes nazpaměť (načež 
pan docent tuto dovednost názorně předvádí).
Probíhaly tehdy nějaké standardizační testy pro 
českou populaci?
Ano, ale místo nich spíš přibývaly zkušenosti, neorga-
nizovaně, na menších vzorcích. 

Jak hodnotíte současnou vědeckou psychologii 
a jak se za posledních 50 let proměnila? 
Přerušila se kontinuita vývoje vědecké psychologie. 
Předtotalitní kantoři odešli do  důchodu nebo byli nu-
ceni odejít. Procento kvalitního „dorostu“ se snížilo, 
také vzhledem k dřívějším stranickým kritériím výběru 
studentů. Někteří perspektivní odborníci emigrovali. 
Po 1989 se doplňovaly mezery v dříve zamítaných obo-
rech (např. psych. Práce a organizace – personalisti ka, 

management apod.). To 
by však nemělo vést k no-
vému zanedbávání pro-
spěšných a  osvědčených 
aplikací: mám na  mysli 
především klinickou psy-
chologii. Nové perspek-
tivy nabízejí neurovědy. 

Ohrožení do budoucna vidím v komercionalizaci oboru 
psychologie a v orientaci absolventů na finančně lákavé 
aplikace (móda psychologických poraden apod.).

Jsou nějací klienti a jejich příběhy, na které 
dodnes vzpomínáte?
Na dva klienty velmi. První byl muž s paranoidní schi-
zofrenií, který byl i hospitalizován u nás na klinice. Se-
známil jsem se s  ním už jako s  bývalým pacientem 
a usmyslel jsem si, že mu „rozmluvím“ ten jeho blud. 
Několik týdnů jsem se jím zabýval, většinou po pra-
covní době, ale marně. Byla to pro mě cenná lekce, že 
to se schizofreniky není tak snadné.

POČITEK č.   1 /2021 – Téma č ís la8

Ohrožení do budoucna vidím 
v komercionalizaci oboru psychologie 
a v orientaci absolventů na finančně  

lákavé aplikace.



9POČITEK č.   1 /2021 – Téma č ís la

Druhý je smutný případ z  vysokoškolské 
poradny. Jednalo se o  nadanou výtvarnici z  dobré 
rodiny se subklinickou schizofrenií. Nezval jsem si ji 
na terapie, ale pracoval jsem s ní pouze psychagogic-
ky, subterapeuticky, abych se pokusil o adaptaci. Náš 
vztah se začal vymykat z role terapeut-klient, hraničilo 
to s kolegialitou. Nezbylo mi nic jiného než předat ji 
do péče klinickému psychologovi, ten pak i psychiat-
rovi. Nakonec ale bohužel skončila sebevraždou. Pro 
mne to bylo důležité poučení.

Děkuji za sdílení. Tehdy už fungovala pro studenty 
VŠ psychologická poradna?
Jako víceoborová (nejen psychologická) poradna exis-
tovala při OD Praha - Břevnov deset let, než ji zakázali 
komunisté. Měli podezření, že tam studenty infikuje-
me nějakým antikomunismem, protože tam byla sa-
mozřejmě zachována důvěrnost sdělení. Je to škoda, 
protože fungovala dobře. Rektor ČVUT mi tehdy do-
konce písemně poděkoval.

Koho považujete za největší osobnost české 
psychologie? 
Je jich víc, které pokládám za  skutečné osobnosti, 
kterých si vážím nejen odborně, nýbrž i lidsky. Ze ze-
mřelých psychiatrů bych jmenoval na  prvním místě 
Heverocha, opravdového zakladatele lékařské psycho-
logie. To je podle mě samostatný obor – to, co má znát 
lékař z psychologie.

Dále psychiatry Vondráčka (propagujícího 
vědy psychologicko-psychiatrické) a  Nevoleho, který 
zkoumal mezkalin aj. halucinogeny a napsal Čtyřroz-
měrné vidění a  O  smyslových iluzích. Ze zemřelých 
psychologů jsou to Stavěl, Tardy a  Doležal, kteří mě 

učili od začátku mého studia. Dále to jsou Jiří Hosko-
vec, Miluše Sedláková, Josef Švancara, Boleslav Hu-
bálek…
Kdybyste si mohl znovu vybrat, stal byste se 
psychologem?
Ano, určitě bych byl věrný psychologii. Znovu bych 
usiloval o to, aby se klinická psychologie stala skuteč-
ným povoláním, se svou komorou. Do větší míry bych 
se také věnoval duchovědám. V rámci nich bych zkou-
mal psychologii hudby, umění. A také filozofii člověka. 
Velice bych psychologům doporučil číst knihy nedáv-
no zesnulého prof. Jana Sokola.

Chtěl byste něco vzkázat mladým psychologům?
Neprahněte jenom po penězích, milujte a pěstujte svůj 
obor. Respektujte klinickou psychologii jako povolání. 
Přeji si, aby se vám podařilo nahradit ty psychology, 
kteří u nás chtěli dělat neuropsychologii, ale protože 
nemohli, opustili raději svoji vlast. Toto je moje krédo: 
Věřím v budoucnost psychologie. Aby se brzy zotavila 
z těch škod, které na ní napáchal dřívější režim…

Co by vám bylo pomohlo na začátku vaší kariéry?
Pomohla by mi matematika. Měl jsem ji rád. Pomohlo 
by mi také, kdybych mohl dále zkoumat, co jsem za-
čal. Základní poruchu, schizofrenii, která souvisí s na-
stavením mysli.

Teď pracuji na  jednom spíš teoretickém 
projektu. Až ho dokončím, tak když budu moci, určitě 
přijde na řadu má oblíbená psychologie hudby.  ❚

O psychologii za totality: Srnec, J. (2019). Autobiografické záznamy 
o vývoji oboru klinická psychologie v ČR. Československá psychologie, 
časopis pro psychologickou teorii a praxi, 63(6), 706-721.
Weiss, P. (2011). Etické otázky v psychologii. Portál. (1. kapitola)

Děkujeme za mi lý  rozhovor doc.  Srncovi  
a za ochotnou technickou spolupráci  PhDr.  Evě Dragomirecké,  Ph.D.

Doc. PhDr. Jan Srnec, CSc.  (*1928), první klinický psycholog v Česku. Věnuje se psycho-
diagnostice, metodologii, etice a poradenství. Je nositelem Medaile za  zásluhy o  rozvoj UK (1998) 
a Medaile J. E. Purkyně za činnost v České lékařské společnosti (1978). Spoluzaložil Demokratický 
klub (zal. r. 1948, legalizovaný r. 1990). Mrzí ho, že kvůli pandemii nemůže pravidelně chodit na své 
každodenní tříkilometrové procházky.



s elektrickým proudem jsa vyučen i řemeslnické práci 
elektrotechnické.) dozvíte, že tímto  mužem na výsost 
povolaným vykonávat práci technika je dosavadní zří-
zenec pan E. Flemner (patrně).

 Zda děkanát této žádosti vyhověl, prozatím 
nevíme. Co však víme, je to, že prof. Krejčí psal žádosti 
o  vytvoření místa technika na  psychologickém ústa-
vu opakovaně, a to již od prvních měsíců po založení 
ústavu v roce 1921. 

Nicméně z dalšího obsahu zprávy vyplývá, 
že pan E. Flemner /resp. L. Flemra/ již nějaký čas pro 
Psychologický ústav pracuje a můžeme jej tedy proza-
tím považovat za prvního technika, který měl na praž-
ské psychologii na starosti experimentální zařízení pro 
výzkum a výuku využívané. 

75 tun uhlí v experimentální laboratoři
Samostatnou otázkou jsou a byly vždy ceny, za které 
bylo možné přístroje pořídit. Nyní jsou experimenty 
a  demonstrace prováděné na  univerzitních praco-
vištích z  velké části umožněny prostředky výpočetní 
techniky a po nainstalovaní potřebného programového 
vybavení mohou počítače sloužit jako malá experimen-
tální laboratoř. Avšak na počátku 20. století samozřej-
mě žádné elektronické počítače neexistovaly a expe-
rimenty byly prováděny na  dobových mechanických 
přístrojích a zařízeních ve specializovaných laborato-
řích. Případně i u movitějších studentů na privátech.  

Pokud chtěla psychologická laboratoř sáh-
nout po špičce přístrojového vybavení, vybrala si firmu 
Zimmermann působící v Lipsku a Berlíně. E. Zimmer-
mann byl původně technik ve  Wundtově laboratoři 
a přístroje, které na základě požadavků experimentá-

PhDr.  DALIBOR VOBOŘIL,  PhD.

Hologram, galvanometr  
nebo Zimbardova košile

Přístroje na katedře aneb jak se měřilo v psychologii?

Sto let se nezdá tak dlouhá doba na to, abychom moh-
li zjistit, jak se tenkrát věci měly. Naneštěstí se však 
ukazuje, že to tak jednoduché není. Nemůžeme se 
zeptat pamětníků a informace je možné získat vlastně 
jen z archivů. Zde ovšem záleželo na archiváři a jeho 
rozhodnutí, které materiály jsou důležité a  které ne. 
A pokud se rozhodl je zachovat, pak je ještě podstatné 
jak, kam a v některých případech i zda je vůbec kata-
logizoval. Archivy univerzit mají desítky a stovky metrů 
archiválií a někdy je to i o náhodě najít ty původní lis-
tiny, které vás posunou zas o kousek dál. A aby těch 
potíží nebylo málo, i ,,přeživší” dokumenty, sto let vy-
čkávající onu chvíli, kdy se dostanou na stůl badatele 
(který naštěstí věří, že to, co dělá, je užitečné a zají-
mavé) obsahují informace přinejmenším matoucí. Zde 
příklad, který je pouze drobnou ukázkou potíží.

Rádi byste z nějakého důvodu věděli, kdo byl 
prvním mechanikem Psychologického ústavu FF UK1. 
Získáte dokument, ve kterém profesor František Krejčí 
žádá dne 19. srpna 1924 děkanát, aby Psychologic-
ký ústav získal ,,kvalifikovaného zřízence”. V hlavičce 
vyluštíte, že jde o pana L. Flemra (patrně), a ve vlast-
ní žádosti se krom požadované kvalifikace (… obsta-
rati mohl menší správy strojní a  rozuměl  manipulaci 

1 V tehdejších dobách byl mechanik nepostradatelnou osobou a dobrý mechanik se vyvažoval zlatem.
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torů vyráběl, začal později dodávat do  celého světa. 
Jak uvádí profesor Gundlach na zadní straně reprintu 
jednoho ze Zimmermannových katalogů: „Zimmer-
mannovy ceníky a katalogy, zahrnují bezmála komplet-
ní technologickou paletu přístrojů, jimiž byly psycho-
logické laboratoře ve své době vybaveny, i když skoro 
žádný institut nebyl tak majetný, aby si mohl obsta-
rat všechny katalogem nabízené přístroje. (V  otázce  
finančního zabezpečení se od Wundtových dob příliš 
nezměnilo.)“ 

Profesor František Krejčí, vedoucí osob-
nost stojící za  vznikem pracovišť, na  jejichž konci je 
současná Katedra psychologie FF UK, nelení a  po-
žádá Ministerstvo školství a  národní osvěty dopisem 
ze dne 17. července 1920 o zřízení psychologického 
kabinetu. Po  důkladném zvážení dostává univerzita 
18. května, 1921, tedy téměř po  roce od podání žá-
dosti, ministrem podepsaný souhlas: “… aby na tamní 
fakultě zřízen byl psychologický kabinet, řízený profe-
sorem Drem2 Františkem Krejčím. Současně povoluje 
se na první vědeckou výzbroj kabinetu toho mimořád-
ná dotace prozatím 30.000/třicet tisíc K/korun, kterou 
zemská správa politická v Praze neprodleně k výplatě 
poukáže k rukám prof. Dra Františka Krejčího.” 

Profesor Krejčí má tedy volné ruce k  zaří-
zení vědecké laboratoře a finanční částku pro nákup 
přístrojů. Jistý obraz toho, zda to bylo dost či nikoliv, 
nám může dát finanční situace v roce 1921. Například 
kancelářský úředník si mohl mohl vydělat mezi čtyřmi 
až sedmi tisíci korunami za  rok, vyšší úředník okolo 
dvaceti tisíc korun. Litr mléka přišel na  3,30 korun, 
vejce 1,2,- a čtvrtka másla 12 korun, pánské boty byly 
za 216 korun.  

Zjevně to ovšem pro profesora Krejčího ne-
bylo zcela dostačující. Důkazem jsou další žádosti, 
které adresoval i  ze své pozice děkana na  minister-
stvo. Jistou komplikaci v nákupu přístrojů z Německa 
působila i hyperinflace. Toto období bylo pro Německo 
skutečně těžké. Byly vydávány i bankovky v hodnotě 
50 bilionů marek (50×1012) a v  listopadu roku 1923 
měl americký dolar hodnotu 4,210,500,000,000 ně-
meckých marek. V  té době dostává prof.  Krejčí pří-

slib dalších 8 tisíc korun na nákup dalších přístrojů, 
za  podmínky, že specifikuje jejich nákup. Tento se-
znam se prozatím nepodařilo dohledat, pokud vůbec 
stále existuje, a tak můžeme jen hádat, které přístro-
je rozšířily repertoár vědeckých zařízení. Vzhledem 
ke  zmíněné hyperinflaci je pro toto období obtížné 
 určit, kolik a jaké přístroje si mohli badatelé pořídit. 

Přesto si můžeme udělat určitý obrázek 
o  cenové náročnosti přístrojového vybavení. Sesta-
va Ranschburgova mnemometru, Hyppova chrono-
skopu, akustického klíče, metronomu a  dvojice 
přepínačů stála ve  stabilnější dobách začátku století 
1 048,5 marek. Za stejnou cenu jste si mohli v Dort-
mundu koupit 75 tun černého uhlí. Při současných 
cenách jsme na částce za sestavu: 475 tisíc korun. 

Naše NEJ
Pravděpodobně se nikdy nezjistí, jaké všechny pří-
stroje se na katedře koupily nebo byly vytvořeny, které 
z nich byly darovány, ani jak a kam zmizely. Co však 
máme, je sbírka, která čítá více jak osmdesát kusů pří-
strojů a zařízení. Pokud bychom šli cestou ,,NEJ”, pak 
pravděpodobně nejstarším přístrojem v  majetku Ka-
tedry je Deprez-d’Arsonvalův galvanometr francouz-
ské firmy J. Carpentier. Doba jeho vzniku by mohla být 
datována na konec devatenáctého století.

 Galvanometr slouží k měření malých napětí 
a proudů. Jeho využití bylo tedy směřováno do oblas-
ti fyziologie. V  průběhu let přešel tento galvanometr 
o  svůj skleněný poklop, který ho chránil proti pra-
chu. Jeho umístění vyznačuje velmi zaprášený těs-

2 Drem je dříve používaný zkrácený tvar pro “doktorem”. 
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nící  materiál v  kruhovém žlábku. Nejvzácnější je asi 
Sommersovo zařízení k trojrozměrné analýze pohybů 
ruky. Němečtí kolegové tvrdí, že jde o jediný dochova-
ný kus v rámci Evropy. Dokonce uvažovali, že si jej při-
jedou nasnímat prostorovým skenerem, změří a vyrobí 
jeho kopii. Prozatím se tak nestalo a Praha má stále 
jediný exemplář. 

Sommersův přístroj umožňoval velmi jem-
nou analýzu pohybů ruky. Prsty ruky, která byla vol-
ně zavěšena v  popruhu, jsou položeny na  destičce. 
Destička je soustavou táhel propojena se zapisovací-
mi pákami. Pohyb prstů v každé dimenzi je přenesen 
přes destičku k odpovídající páce, která provede zápis 
na buben kymografu. 

Tady naše NEJ na  chvilku přerušíme. 
Ve skříních, kde jsou historické přístroje vystaveny, ne-
najdete samostatný kymograf. Což je trochu záhadou, 
tedy tou nejdivnější z nich, protože bez kymografu ne-
bylo možné zaznamenávat měřené veličiny. Kymogra-
fy existovaly v nepřeberném množství druhů a variant. 
Nejjednodušeji jej lze popsat jako otáčející se buben, 
na kterém byl připevněn hlazený papír pokrytý vrstvou 
sazí. Dosedající pisátko zapisovače seškráblo vrstvičku 
sazí a zanechalo za sebou bílou křivku. Po ukončení 
měření se list z bubnu sundal a na okamžik ponořil 
do laku. Po zaschnutí již bylo možné odečíst změřené 
hodnoty.  

Nejdražší, či přesněji ve své době nejdražší, 
jsou dva Hippovy chronoskopy, vyrobené někdy ko-
lem roku 1910. Hippův chronoskop je přesný časo-
měrný stroj. Patřil k základnímu vybavení vědeckých 

laboratoří. Některé typy těchto chronoskopů umožňují 
měřit čas s deklarovanou přesností až 1/1000 s. Před 
vlastním měřením se chronoskop musel kalibrovat, 
aby měřil přesně. K  tomu sloužilo tzv. pádová kladi-
vo, které se bohužel nedochovalo. Jedno můžete najít 
v brněnské kolekci přístrojů. 

Zástupci asi nejunikátnější exemplářů jsou: 
původní halena Stanfordského vězeňského experi-
mentu profesora Zimbarda a hologram, který přivezl 
na konferenci K. Pribram do Prahy v roce 1977. Obojí 
je dar věnovaný Katedře paní doktorkou Klicperovou. 
O tom, jak se tyto exempláře až na katedru dostaly, se 
dá přečíst v darovací smlouvě, kde jsou paní doktor-
kou obě situace popsány:  

,,Původní košile ze Stanfordského experi-
mentu, který probíhal v  létě r. 1971 na  Stanfordově 
univerzitě – v suterénu katedry psychologie; tuto košili 
jsem dostala přímo od pana prof. Zimbarda. 

V 90. letech jsem učila na pozvání Prof. Zim-
barda psychologii na Stanfordově Univerzitě. Při jed-
né z mých návštěv u Zimbardových v nedalekém San 
Franciscu na  Montclair Terrace, když pan profesor 
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přerovnával věci v  garáži, narazil mj. na  memorabi-
lia z experimentu – košile a zámky. Protože se tehdy 
pan profesor k památkám nechoval s nějak obzvláštní 
úctou, připadalo mi celkem patřičné zeptat se, zda by 
mi jednu z košil nevěnoval, že bychom si ji u nás pova-
žovali – pan profesor ani nezaváhal, ochotně mi ji dal, 
dokonce ji z vlastní iniciativy podepsal.” 

Hologram – pravděpodobně první holo-
gram, který byl v  Praze demonstrován. Přivezl jej 
do Prahy Prof. Karl H. Pribram jako demonstrační po-
můcku pro svou přednášku o paměti na 3. Pražské 
konferenci o lidském učení a paměti konané v hotelu 
Internacional 11.–15. července 1977. 

 
„Na  konferenci jsem coby studentka psy-

chologie pomáhala s  organizací a  moderováním. Již 
při neformálním setkání v předvečer přednášky vyšlo 
najevo, že zástrčka nebude pasovat do české zásuvky, 
s pomocí mého otce se podařilo zástrčku přizpůsobit. 
Po konferenci pak pan Prof. Pribram odvezl hologram 
do Vídně, kde ho chtěl rovněž demonstrovat. Po čase 
mi přišel od pana profesora vděčný dopis (kromě mé 
technické pomoci také uvítal, že mu pošlu knihu, která 
mu v ČSSR vyšla a o které ani nevěděl); v dopise se 
mi zmínil, že hologram před návratem do USA pone-
chal ve  svém hotelu a  jestli o  něj mám zájem, ať si 
ho příležitostně vyzvednu (jako by to tehdy bylo pro 
nás snadné do  nedaleké Vídně přes železnou opo-
nu zajet). Naštěstí ale brzy poté jel na služební cestu 
do Vídně kolega z Ústavu městské a silniční dopravy 
a laskavě mi hologram přivezl, já jsem mu jen zaplatila 
clo, předmět byl proclen jako „lampa“.” 

Pokud bych měl přidat subjektivně nejoblí-
benější přístroj, pak vyhrává Wundtův pádový tachis-

toskop. Tento přístroj jsme si s kolegy začátkem jedna-
dvacátého století vypůjčili a provedli srovnávací studii 
více technických variant tachistoskopů. 

Tachistoskopy jsou zařízení sloužící ke krát-
kodobé expozici podnětového materiálu. Wundtův 
tachistoskop pracuje na principu pádu jezdce, který 
během pohybu na  krátkou dobu odkryje podnětový 
materiál. Požadovaný expoziční čas byl určen počá-
teční výškou jezdce – expozice je funkcí délky volného 
pádu a nastavené velikosti okénka jezdce. 

Dráha jezdce je pevně určena dvěma tyče-
mi stojanu. Před spuštěním je přidržován dvojicí elek-
tromagnetů. Po přerušení přívodu elektrického proudu 
se jezdec uvolní a během svého pádu odkryje ve spod-
ní části přístroje umístěný podnětový materiál a opět jej 
skryje. Přestože dopad jezdce mírnily pružiny a olově-
né protizávaží, byla tato zařízení velmi hlučná. Proto 
byly vyvíjeny další typy tachistoskopů. 

Jistě bychom i u dalších přístrojů našly ně-
jaká nej. Každý jeden z  nich je svědkem jak kvality 
řemeslné stránky jeho vytvoření, tak dokladem erudice 
experimentálních vědců, kteří dokázali přístroj navrh-
nout tak, aby byl schopen změřit požadovanou veli-
činu, nebo vytvořit experimentální situaci odpovídající 
standardům moderní vědy. 

A  jak je to tedy s  prvním technikem Psy-
chologického ústavu… Pravděpodobně jde o  pana 
Ludvíka Flemra, který pro Univerzitu pracoval v letech 
1915–1939. Pro ověření je ovšem nutné domluvit si 
návštěvu v badatelně univerzitního archivu a vyžádat 
si karton č. 81… ❚ fo
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Prosím zde uvést 
popisek

1. Pan Kašpárek  
v psychologické  
laboratoři.  
2. Sestava pro prezen-
taci optických podnětů 
a reakčních klíčů  
pro deset prstů.  
3., 4. Katedra psycho-
logie 1982, trenažér AT70, 
prof. Jiří Hoskovec (nejvíc 
vlevo) a doc. Jiří Štikar.  
5. Psychologický ústav KU 
1962 – pravděpodobně  
jde o Ergograph. 
6. Příprava experimentu  
začátkem šedesátých let.  
7. Katedra psychologie,  
experimentální vybavení  
v roce 1982. 
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Počátky psychologie na Univerzitě Karlově   
Před samotným vznikem katedry, ba i  psychologie 
jako oboru, se na Univerzitě Karlově psychologickým 
fenoménům věnovalo mnoho lidí, a to i světového vý-
znamu. Například poznatky Jana Evangelisty Purkyně  
(1787–1869) o léčivých účincích snů citoval i samot-
ný Sigmund Freud a  termín „sociální psychologie“ 
byl na FF UK známý díky Gustavu Adolfu Lindnero-
vi (1828–1887) dávno před tradovaným založením 
 tohoto oboru v USA.  

Vzniku naší katedry zřejmě nepřímo napo-
mohl i Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937). Ač byl 
sám také zastánce positivismu, bránil psychologii před 
kritikou Augusta Comteho (1798–1857), který ji odmí-
tl uznat jako vědu, například i ve své Otázce sociální: 
„Bez psychologie není možné správně interpretovat 
historická fakta.” Nejblíže klasické psychologii se 
Masaryk dostal při svém studiu hypnózy. V roce 1876 
dokonce prováděl i  vlastní hypnotické experimenty. 
Osoby pod vlivem hypnózy popisoval jako „napodobu-

ZASNĚNÍ NA ÚVOD 
Variaci na slova „1879 Wilhelm Wundt založil první psychologickou laboratoř na univerzitě v Lipsku“ každý z nás 
slyšel, četl i  říkal již mnohokrát. Datum 1409 je o něco méně známé, ale o vyhlášení Dekretu kutnohorského, 
kterým Václav IV. změnil hlasovací poměry v tehdejší obdobě akademického senátu Univerzity Karlovy, jsme na ho-
dinách dějepisu alespoň zaslechli. S dekretem nespokojení Sasové, Bavoři a  Poláci z univerzity odešli na protest 
do zahraničí, většina z nich právě do Lipska, kde jejich akademičtí potomci (v němčině je pro vedoucí/ho disertační 
práce krásné slovo „Doktormutter“/„Doktorvater“) přesně za 470 let založili vědeckou psychologii. Kdo ví, možná 
by bez Dekretu kutnohorského nyní ta neustále opakovaná věta zněla „1879, kdy na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy byla založena první psychologická laboratoř“ a tedy i vědecká psychologie! 

jící automaty“, později si všiml paralely s davy uhra-
nutými Adolfem Hitlerem. O Hitlerově osobnosti velmi 
přemýšlel, např. podrobně studoval jeho gesta a výrazy 
na fotografiích a ve své recenzi jeho nechvalně známé 
knihy vyzval psychoanalytiky k  podrobnému rozboru 
jeho osobnosti.  

Vznik psychologického semináře  
– budoucí Katedry psychologie FF UK  
Jak již bylo naznačeno, akademická půda Univerzity 
Karlovy dala vyrůst silným osobnostem, které mohly 
dále směrovat vývoj české psychologie. Pro pozděj-
ší vznik katedry psychologie byla důležitá zejména 
činnost pozitivisticky smýšlejících žáků Masaryka 
– Františka Krejčího, Františka Drtiny a  Františka 
Čády, kteří v  roce 1900 založili filozofický časopis 
se silným zaměřením na  psychologii Česká mysl.* 
Františka Krejčího označuje Josef Král v knize Česká 
filozofie z roku 1937 za hlavního tvůrce samostatné 
české psychologie. Mimochodem kapitola o psycho-
logii z této knihy je první systematickou historií české 
psychologie, tehdy ve  vyčerpávající podobě čítající   
18 stran.  

František Krejčí je také autorem první čes-
ké psychologické příručky, dnes bychom řekli hand-
booku, napsané z biologického a protobehavioristic-

*Menší  h is tor ické ochutnávky z něj  najdete na str.  36–37. 

Kde se vzala naše katedra ?
LEONA PLÁŠILOVÁ, JIŘÍ ŠTIPL
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návku, která končí na jejich počátku. Pokud byste se 
chtěli v tomto jubilejním roce o minulosti katedry do-
zvědět něco více, doporučujeme Vám jako odrazový 
můstek zejména publikace Jiřího Hoskovce, Simony 
Hoskovcové, Daniela Hellera a  biografii Vladimíra 
 Tardyho nebo vyčkání na  připravované publikace 
v tomto roce.  

 
Na co se těšit v historiografii české psychologie?  
Zhruba v polovině tohoto roku by měla vyjít očekávaná 
kniha Příběh Československé psychologie, respektive 
její první díl, který obsahuje 512 stran rozhovorů s vý-
znamnými českými psychology, namátkou např. s Ji-
řím Hoskovcem, Milanem Nakonečným nebo Pavlem 
Říčanem. I nadále budou vycházet články o osobnos-
tech naší katedry od  Daniela Hellera na  stránkách 
katedry a co nevidět by mělo vyjít i monotematické 
číslo o  historii české psychologie v  Československé 
psychologii, například článek Simony Hoskovcové, 
Markéty Černé a Radovana Šikla, ze kterého čerpá-
me i zde, bude věnován přímo dějinám naší katedry.

kého pohledu, tedy vlastně podobně jako nám dnes 
dobře známá Psychologie Atkinsonové a Hilgarda.  

Po  smrti profesora Čády v  roce 1918 byl 
pověřen řízením filozofického semináře právě Fran-
tišek Krejčí a  zároveň bylo zřízeno druhé oddělení 
 filozofického semináře, oddělení psychologické, kte-
ré řídil rovněž. Osamostatnění české psychologie bylo 
završeno 30. 11. 1921 založením samostatného psy-
chologického semináře s  posvěcením Ministerstva 
školství a národní osvěty (viz obrázek na straně 36) 
a pověřením Františka Krejčího jeho vedením.   

Naší původní ambicí bylo nastínit dějiny 
katedry, nakonec jsme se ale rozhodli pro tuto ochut-

Jeho oblíbeným mottem je Goetheho citát „mládí je stav mysli“. To potvrzují i jeho činy – každý rok si cvičně 
zkouší vyplnit přijímací testy na  psychologii, aby „nevyšel z  formy“. Den, kdy proběhl náš rozhovor, nazval   
„den D“. Tak moc je podle něho důležité o dějinách katedry mluvit a připomínat si je, i když nebyly vždy růžové, 
v některých dobách naopak třeba i plné nespravedlnosti. Sám však dodává, že odpuštění je obrovská věc, která 
dokáže měnit a lámat věci za hranicí metafyzična.

Co pro Vás znamená letošní stoleté výročí katedry?
Spočítal jsem, že katedra je jenom o 30 let starší než já 
(smích). Napsal jsem k tomu výročí již několik článků, 
které budou postupně uveřejňované na webu katedry, 
a  ještě mnoho dalších mám rozepsaných. Dějiny psy-
chologie mě celkově baví, protože tam patří vlastně úpl-
ně všechno, co se v psychologii odehrává. A naše kate-
dra, ta zůstane do posledního dechu mojí alma mater.

Jak vypadaly Vaše studijní začátky?
Jednoduché to nebylo. Nebyl jsem v žádné mládežnic-
ké organizaci, což tehdejší doba vyžadovala. Tak bylo 
potřeba dělat to jako Zátopek. Když se ho ptali, jak to, 
že pořád vyhrává, tak říkal: „Stačí běžet o trochu rychleji 
než ti ostatní.“ Tehdy brali ze 400 uchazečů asi 24 lidí. 
Nebyl jsem sice vždycky jedničkář, ale o tu psychologii 
jsem opravdu stál. Ještě před tím jsem však, stejně jako 

 „ Naše katedra zůstane do posledního dechu  
mojí alma mater“

Daniel Heller:
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kolega a kamarád Petr Weiss, strávil rok na matematic-
ko-fyzikální fakultě. Matematika byla apolitická, neutrál-
ní, vzali mě tam bez problémů, ale upřímně řečeno to 
nebylo ono. A tak jsem odešel o chviličku dřív, než by 
mě bývali vyhodili.

Co se týče průběhu přijímacích zkoušek, jak moc 
se podobaly tomu, na co jsme zvyklí dnes?
Vlastně vypadaly podobně jako teď. Byl tam test z psy-
chologie, do kterého bylo zamícháno ještě cosi, čemu 
se říkalo všeobecný rozhled. Byla tam samozřejmě 
taky ústní část, kde se ptali na motivaci, ale i na otáz-
ky obecně psychologické, kde vám zadali třeba téma 
paměti, stresu apod. Kladl se také důraz na  četbu. 
Myslím, že to, co zůstalo stejné, je snaha o poznání 
osobnosti uchazeče. Kolega Srnec tehdy na to vymy-
slel takový návod. Říkával, že z těch 30 minut má být 
půlka na poznání osobnosti a půlka na motivaci. Může 
se zdát, že je to málo, když osobnost člověka nepozná-
me často ani za několik let. Klade-li však člověk dobré 
otázky, dostane dobré odpovědi. 

Kde se tehdejší výuka psychologie odehrávala?
Většina výuky byla situována v  Celetné, dokonce 
ve stejné místnosti, jako dnes. V učebně 332 jsem „vy-
rostl“, strávil jsem tam pět let svého mládí. V té době ta 
místnost ale byla rozložená naopak, učitelská katedra 
byla tam, kde jsou dnes věšáky na kabáty. To mělo tu 
výhodu, že když někdo přišel pozdě, tak si nenápadně 
sednul dozadu a učitel o něm nevěděl. Zbývající část 
výuky byla pak na Hradčanech v Toskánském paláci, 
kde byl Psychologický ústav Univerzity Karlovy. Tam 
jsme chodili za kolegy, kteří nás učili psychologii prá-

ce a podobné předměty aplikované psychologie, např. 
doktor Zbyněk Bureš, profesor Jiří Hoskovec, docent 
Jiří Štikar, docent Milan Brichcín nebo docent Václav 
Břicháček. Na tehdejší dobu tam byla skvělá psycho-
fyziologická laboratoř a velká knihovna. 

A co učebna číslo 338?
To bývala tehdy pracovna, sám jsem tam po svém pří-
chodu na  katedru jako externí vyučující v  roce 1998 
sdílel stůl s ostatními kolegy.

Jakou nejcennější znalost či dovednost  
jste si ze studia odnesl?
Moc rád vzpomínám na praxe. Ten totalitní systém teh-
dy vlastně vylučoval, že by někde studenty nechtěli, 
bylo to direktivní, a  tak jsme navštívili téměř všechna 
dostupná pracoviště. Ten předmět se tehdy jmenoval 
Stáže a hospitace. Jednou týdně jsme tedy strávili den 
na  nějakém pracovišti, např. v  pedagogicko-psycho-
logických poradnách, v  psychiatrických léčebnách, 
na  Psychiatrické klinice, na  pracovištích pracovních 
psychologů a podobně. Dalo nám to nahlédnout, co ta 
praxe obnáší.

Tradovalo se už za dob vašich studií  
něco o vzniku katedry?
Ano, už tehdy měla katedra vědomí své historické 
identity. Václav Břicháček nám tehdy na metodologii 
dal školení z dějin katedry. Hned v říjnu, na začátku 
prvního semestru studia, jsme tak slyšeli o všech těch 
osobnostech katedry, jako byli František Krejčí, Fran-
tišek Šeracký, František Čáda a další. Vlastně jsme ty 
dějiny dostali jako na stříbrném podnose. Dobře jsme 

PhDr. Daniel Heller (*1950) dokončil studium psychologie na Univerzitě 
Karlově v roce 1975. S katedrou je celoživotně spojen, zejména jako vyuču-
jící předmětů Dějiny psychologie, Přehled psychologických systémů nebo 
Obecná psychologie. V současné době učí na katedře předmět „History 
of Psychology“ pro studentky a  studenty programu ERASMUS+. Velkou 
část života působil také jako vědecký pracovník v Psychologickém ústavu 
AV ČR.
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ký ústav ČSAV, jehož prvním ředitelem byl jmenován 
prof. Vladimír Tardy. Ten byl pak během tzv. normalizač-
ních čistek začátkem sedmdesátých let odvolán. Pama-
tuji si, že můj ročník byl tehdy poslední, který ještě mohl 
prof. Tardy z psychologie osobnosti zkoušet. Je důležité 
zmínit, že on byl také jedním z vůbec prvních signatářů 
Charty 77. Tou dobou se někdy na  fakultě děly věci, 
nad kterými zůstával rozum stát. Často to pak byla volba 
mezi tím, jestli člověk „ohne hřbet“ nebo raději „prásk-
ne do stolu“ a odejde.

si uvědomovali, že stojíme na ramenou těch, co tady 
byli před námi.

Jak se stalo, že tou dobou byly v Praze  
hned dva výzkumné psychologické ústavy?
Tehdy panovala jakási rivalita mezi Československou 
akademií věd (ČSAV) a mezi Univerzitou Karlovou. Psy-
chologický ústav UK byl však zřízen už dílem zaklada-
telů naší katedry, největší vědecký rozkvět zažil kolem 
roku 1968. Později však splynul s katedrou. Vedle něho 
pak v  roce 1967 vznikl paralelně ještě Psychologic-

Jak jste se dostal ke studiu psychologie?
Psychologie mě zajímala už ve  studentských letech 
na gymnáziu. S kamarádem, co bydlel kousek ode mě, 
jsme se často scházeli a diskutovali, třeba o Freudovi. 

Na jakou zkoušku vzpomínáte jako na nejnáročnější?
Nejnáročnější byla zkouška ze statistiky. Tu jsem udě-
lal za tři s odřenýma ušima. Na poprvé tam tehdy sko-
ro každý vylítnul. Vzpomínám také třeba na zkoušku 
z  fylogenetické psychologie u  dr.  Madlafouska. Vlezl 
jsem tehdy do té místnosti, tam byla v umyvadle hou-
ba na  mazání tabule a  on mi řekl „Tak, téma bude 
houby.“ Opravdu jsem musel mluvit o  houbách, ale 
naštěstí jsem z toho nějak vybruslil, on byl dr. Madla-
fousek dobrák.

Jaké osobnosti tehdejší doby Vám nejvíce utkvěly 
v paměti?
Nejvíc asi prof. Tardy, to byla psychologická encyklope-
die. Nějakou dobu jsem mu dělal fámula (dnešní „pom-

Uprostřed lednových mrazů jsme ikonu české psychologie navštívili v jeho vile v Táboře, kde většinu prostoru 
 zabírají knihy, nejen psychologické. Těžko byste možná hledali nějakou, kterou tady nemá. Sám jich napsal 
 několik desítek. Kromě četby a psaní knih se však věnuje také výtvarnému umění, jeho obývák zdobí hned 
 několik vlastnoručně malovaných obrazů s motivy jihočeské krajiny.

věd“, tedy pomocný vědecký pracovník, pozn. red.). 
Tak jsem se s ním úzce seznámil. Kdykoli jsem za ním 
mohl přijít a požádat o konzultaci, a to jsem taky často 
dělal. On byl docela složitá a málo přístupná osobnost, 
ale přístup měl vždy slušný. Jeho přednášky byly krásné 
a dobře promyšlené, každý rok v nich měl něco nového.

Jak na fakultě vypadalo období normalizace?
Byla to hrozná doba, člověk nemohl moc plánovat.  Já 
jsem nikdy nebyl v žádné straně a zejména ne v komu-
nistické straně, byť jsem měl nabídku. Na fakultě tehdy 
také existovala katedra vědeckého komunismu.  Já jsem 
v době normalizace začal na svých přednáškách z psy-
chologie zaznamenávat takové přestárlejší posluchače. 
Začali mě pozorovat právě proto, že jsem nebyl ve stra-
ně. Takových nás bylo mezi desítkami učitelů na fakultě 
opravdu jen pár. Zapřísáhl jsem se, že nebudu nikdy 
citovat Lenina nebo Stalina, Marxe a Engelse jen v nej-
nutnějším případě, a to se mi podařilo dosáhnout. Po-
užíval jsem takovou metodu, že když jsem přednášel 

„Byla to hrozná doba, člověk nemohl moc plánovat”
Milan Nakonečný o období normalizace: 
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nou vždycky odpověděli, ale třeba E. Kretschmer mi 
napsal, že už žádný exemplář své knihy nemá.

Jak vzpomínáte na své první vydané knihy?
Jednou z mých prvních knih byla Psychologie čtenáře. 
Na to téma jsem psal diplomku, tak jsem to pak vydal 
v takové čitelnější podobě. S publikacemi to v té době 
nebylo jednoduché. Třeba moje kniha Malá encyklope-
die psychologie, kterou jsem vydal spolu s prof. Fran-
tiškem Hyhlíkem, mým milý a laskavým „šéfem“,   byla 
později stahovaná. Ve všech redakcích byly seznamy 
těch, co nesměji publikovat, a  já sem na  tom sezna- 
mu byl.

Připravujete nějakou knihu v současné době?
Připravuji knihu o umění a psychoanalýze. Bude roz-
dělená na dvě části, v první bude psychoanalýza litera-
tury, zejména poezie, a v druhé pak psychoanalýza vý-
tvarného umění. O to jsem měl vždycky zájem, o četbu 
a literaturu. Taky rád maluji obrazy, většinou s motivy 
Jižních Čech. 

Měl byste nějaké doporučení pro studenty 
psychologie?
Na závěr přeji milým studentům psychologie mnoho 
zdaru ve studiu a v životě vůbec, srdečně je pozdravuji 
a dovoluji si je vyzvat, protože současné psychologii to 
chybí, aby si dopřáli aspoň trochu filosofie, a zamysleli 
se nad třemi následujícími otázkami: 1. Mají neuro-
vědní výpovědi psychologický smysl? 2. Představuje-li 
psychická činnost „samoregulující se systém“, může 
být tím činitelem regulace něco materiálního? 3. Hrají 
v psychické činnosti funkční primát kognitivní procesy 
nebo emoce?  ❚

např. o psychoanalýze v  rámci psychologie osobnosti, 
tak jsem nejprve obecně představil, co to je. Pak jsem 
udělal tlustou čáru za výkladem a sdělil jsem tu kriti-
ku tohoto směru, která se tehdy vyžadovala. S  touhle 
metodou přednášení, kterou jsem nazýval  „finální de-
fekace“, se mi to dařilo zvládat. Když v  té době chtěl 
někdo někoho zlikvidovat, stačila mu magická formule: 
„Neměl tenhle člověk nějaký problém?“.

Jaká byla tehdy dostupná psychologická  
literatura?
Byla to bída, v  knihovnách nebylo skoro nic. Tedy, 
byla tam jedna anglická psychologická publikace, to 
byla kniha Elements of Psychology od autorů Kreche 
a Crutchfielda. Ale to bylo v Bratislavě. Když jsem za-
čal učit psychologii, tak sem požádal o její vypůjčení. 
Čekal jsem na tu knihu 2 měsíce, oni mi to pak poslali 
a já jsem to musel během 2 týdnů zase vrátit. Později 
byla dostupná některá ruská psychologická literatura, 
ale tam byli často citováni jen klasikové marxismu-
-leninismu. Mezi Rusy bylo mnoho dobrých autorů   
a teoretiků, např. Rubinštejn nebo Leonťjev, ale v těch 
dílech musel být tou dobou marxismus zmiňován.

Byly nějaké jiné způsoby, jak se k zahraniční 
literatuře dostat?
Já jsem často zahraničním autorům psal a  nabízel 
jsem jim výměnou za jejich díla třeba gramodesky, sklo 
nebo hedvábné stolní dečky, které zhotovovala moje 
matka. Výroba jedné takové dečky zabrala někdy i dva 
roky. Sehnat si adresu zahraničních autorů a napsat 
jim, to se tak nějak dalo i bez politických rizik. Vyměnil 
jsem takhle asi čtyři knihy s  G. Murphym, pak také 
s G. Allportem, P. Lerschem nebo E. Hilgardem. Větši-
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Prof. PhDr. Milan Nakonečný (*1932) vystudoval obory pedagogika a psy-
chologie na  Vysoké škole  pedagogické v  Praze a  obor klinická psycholo-
gie na  FF UK. Kromě povolání středoškolského a  vysokoškolského peda-
goga pracoval také jako dětský psychodiagnostik nebo manželský poradce.  
Je auto rem řady psychologických učebnic a odborných článků a knih. 
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Podle některých  budoucnost léčebných postupů klinické psychologie,  
podle jiných zase kontroverzní metoda s pochybnými výsledky.  
EEG neurofeedback je pro svět laické a často i odborné 
veřejnosti zatím stále velkou neznámou.  
Výzkumů, které testují jeho vliv na široké množství  
psychických potíží každým rokem přibývá.

MARIE ELIÁŠOVÁ, 
LEONA PLÁŠILOVÁ

EEG neurofeedback:  
přeceňovaný nesmysl nebo budoucí 
součást psychologické praxe?

Psychoterapeut ické směry a př ís tupy

například někdo, u koho je problémem vysoký krevní 
tlak, můžeme takového pacienta instruovat k hluboké-
mu prodýchávání a následně mu ukázat, jak se tato 
intervence promítá právě do biologické zpětné vazby, 
v tomto případě do dat naměřených pomocí tlakomě-
ru. Základní myšlenkou biofeedbacku je tedy korek-
tivní zpětná vazba (Ptáček et al., 2017).

V případě problémů souvisejících s psychi-
kou, ať už jde o potřebu změny myšlení či chování, je 
v této souvislosti používán právě EEG neurofeedback. 
Indikace v  oblasti psychického fungování může být 
i čistě rozvojová, například s cílem zlepšení výkonnosti 
nebo soustředění. Sezení (či trénink) probíhá nejčas-
těji tak, že na  hlavu klienta jsou umístěny elektrody 
snímající mozkovou aktivitu, jejíž signál je následně 
mnohonásobně zesílen, poté transformován do digitál-
ní podoby a v příslušném počítačovém programu dále 
převeden do grafů zobrazujících jednotlivá frekvenční 
pásma mozkové aktivity (Ptáček et al., 2017). Tyto gra-
fy terapeut využívá ke sledování vývoje mozkové aktivi-
ty a k případné úpravě parametrů tak, aby odpovídaly 
nastaveným cílům tréninku. Klientovi jsou tato data 

C o  j e  b i o f e e d b a c k ?
Mezi metody tzv. biofeedbacku (BFB), tedy biologic-
ké zpětné vazby, řadíme nástroje, které nám poskytují 
informace o  stavu našich fyziologických veličin, jako 
je např. tělesná teplota nebo krevní tlak. Takové ná-
stroje možná máte doma, patří mezi ně třeba teploměr 
nebo tlakoměr. Kromě zmíněných patří do metod bio-
feedbacku i další nástroje, které bychom standardně 
hledali spíše ve výzkumných laboratořích, např. EMG 
(elektromyogram) zachycující napětí svalů nebo pří-
stroj pro měření galvanického napětí kůže (resp. akti-
vity potních žláz). V neposlední řadě je to právě i EEG 
(elektroencefalograf) zachycující elektrickou aktivitu 
mozku. 

Jak se data získaná ze zmíněných přístro-
jů dají využít na  poli psychologie? Stěžejní roli zde 
hraje obeznámení klienta či pacienta s  naměřenými 
daty (např. vysokým krevním tlakem) a  interpretace 
těchto dat vztažená na  jeho zdravotní stav. V návaz-
nosti na to pak vysvětlení toho, jak sám klient či paci-
ent může ovlivnit vlastní fyziologický stav potřebným 
směrem (Ptáček et al., 2017). Bude-li tedy náš klient 
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vlny a  v  rámci procesu učení si tyto nově naučené 
vzorce ukládá a  převádí do  každodenního fungová-
ní. Počet sezení nutných pro zaznamenání zlepšení 
konkrétního problému se liší v  závislosti na  indikaci, 
nejčastěji jde o  několik desítek tréninků (u  vážněj-
ších potíží i více). Systematické review naznačují, že 
např. pro zlepšení kognitivního výkonu je to řádově 
20–30 sezení (Luctkar-Flude & Groll, 2015), pro 
snížení výskytu potíží spojených s hyperaktivitou může 
jít zhruba o  10–20 sezení (Marzbani et al., 2016) 
a 20–40 sezení je uváděno pro snížení depresivních 
symptomů nebo OCD (Begemann et al., 2016). Jak 
dlouho po  skončení tréninkových sezení výsledný 
efekt přetrvává zůstává otázkou, zmiňováno je zlepše-
ní v rámci měsíců, roků i zlepšení celoživotní (Ptáček 
et al., 2017).

H i s t o r i e
Biofeedback se jako vědecká disciplína začal aplikovat 
koncem padesátých let minulého století v USA a byl 
založen na operantním a instrumentálním podmiňová-
ní a kybernetické zpětné vazbě (Ptáček et al., 2017). 
Ve vývoji BFB hrála roli řada dalších oblastí jako na pří-

souběžně převáděna do  podoby hry, kterou sleduje 
na  monitoru před sebou. Může se jednat například 
o hru, ve které klient sleduje letící raketu, a jeho úko-
lem je udržet její pozici co nejvíce v souladu s dráhou. 
V případě, že se mu to daří (tzn. jeho mozková aktivita 
je v  souladu s  terapeutem nastavenými parametry), 
je odměňován formou zvukového signálu, zintenziv-
něním barev na obrazovce apod. Pokud se však jeho 
mozková aktivita odchyluje od nastavených parametrů 
(např. cílem bylo snížení beta aktivity, ale klient ji spí-
še zvyšuje), raketa ve hře vylétává ven z dráhy nebo 
zpomaluje rychlost. Jak zmiňují Ptáček et al. (2017), 
úvodní sezení EEG neurofeedbacku mají často cha-
rakter experimentování, protože klientovi může být 
myšlenka ovlivňování vlastní mozkové aktivity po-
měrně cizí či nejasná. Může tak určitou dobu trvat, 
než klient přijde na to, ve kterých chvílích jeho „rake-
ta“ drží směr (= mozková aktivita je v souladu s cílený-
mi parametry) a kdy z dráhy vylétává. 

Z  uvedeného popisu tréninku EEG neuro-
feedbacku vyplývá, že stojí zejména na principu ope-
rantního podmiňování. Klient je odměňován, vykazuje-li 
„správné“, pro terapeutický cíl prospěšné mozkové fo

to
: 

F
re

e
p

ik
.c

o
m



POČITEK č. 1/2021 – Psychoterapeut ické směry a př ís tupy22

S o u č a s n ý  s tav
Omejc et al. (2019) zmiňují, že EEG neurofeedback 
byl doposud zkoumán např. v  těchto oblastech: tré-
nink kognitivních a  exekutivních funkcí, trénink re-
laxace, trénink na  zlepšování kreativních schopností 
a  dovedností, trénink pozornosti, trénink zaměřený 
na snížení epileptických záchvatů, trénink na zlepšení 
spánkové aktivity nebo také specificky např. trénink 
na  zlepšení chirurgických či golfových dovedností. 
Kromě toho je pak ve vědeckých databázích k dohle-
dání řada výzkumů zkoumajících vliv této metody pří-
mo na symptomy psychiatrických onemocnění jako je 
deprese, úzkosti, schizofrenie, závislosti a další.

Přestože výzkumů zabývajících se EEG neu-
rofeedbackem v  poslední době celosvětově přibývá, 
dochází často k zpochybňování jejich validity, nejčas-
těji vlivem nízkého počtu zařazených lidských sub-
jektů. Jedním z  dalších problémů těchto studií bývá 
nestandardizovaný výzkumný protokol vycházející ob-
vykle spíše ze zkušeností a dojmů administrujícího te-
rapeuta bez ohledu na dostupnou vědeckou literaturu. 

Ptáček et al. (2017) zmiňují, že v  součas-
né době je EEG neurofeedback v ČR nabízen řadou 
poskytovatelů, chybí zde však organizovanější snaha 
o  ukotvení požadavků na  jejich vzdělání. Podobně 
nejsou dosud nastavena ani pravidla pro provoz míst 
a center, která EEG neurofeedback poskytují. Zájemci 
o vzdělání v této problematice jsou odkázáni na sou-
kromé instituce, protože veřejné institucionální vzdělá-
vání týkající se EEG neurofeedbacku zatím v tuzemsku 
není poskytováno. Přesto je podle zmíněných autorů 

klad psychofyziologie, behaviorální terapie, výzkum 
stres managementu či elektromyografie (Schwartz & 
Andrasik, (2017). Samotný název Biofeedback vznikl 
až koncem šedesátých let, další variantou byl pojem 
autoregulation (Peper & Shaffer, 2018). Technický roz-
voj velmi usnadnil a urychlil zmenšení přístrojů a tím 
se celá metoda stala dostupnější. V Československu 
se první zmínka o  účinku biologické zpětné vazby 
na učení dětí objevuje v šedesátých letech, první sou-
hrnný článek vyšel až v následujícím desetiletí, první 
přístroj byl sestaven v roce 1980. Později bylo předsta-
veno několik dalších variant BFB, tou nejrozšířenější 
se stal již výše zmíněný EEG Biofeedback. Autorem je 
Joe Kamiy, který objasnil jeho princip, tedy že člověk je 
na základě informace o své mozkové aktivitě schopen 
rozpoznávat své mentální stavy a  tím aktivitu poslé-
ze regulovat (Ptáček et al., 2017). Z jejich pohledu se 
jednalo o nástroj pro objevení jazyka vědomí (Peper & 
Shaffer, 2018). Následovala celá řada dalších experi-
mentů a výzkumů, některé bohužel neměly valný do-
pad na vědeckou veřejnost, a tak byla důvěryhodnost 
metody zpochybněna (Ptáček et al., 2017). Pro uznání 
této metody bylo nutné překročit paradigma, že člověk 
nemůže ovládat autonomní funkce (Peper & Shaffer, 
2018). Později se ale osvědčila při výzkumech s  al-
koholiky, studenty hudby, byl také zjištěn protektivní 
vliv na epileptogenní látky. Následně byl také objeven 
pozitivní vliv na léčbu poruch pozornosti u dětí. Téměř 
přelom v metodě znamenala možnost kvantitativního 
zpracování EEG záznamu, jež umožňuje záznam dříve 
nezachytitelný, je tak možné porovnat výsledky seze-
ní, nebo vytvořit databáze určitých populací. Je také 
možné odhadnou lokalizaci korových zdrojů EEG mě-
řeného z povrchu hlavy a působit na ně, zároveň je tak 
zvýšena prostorová specifičnost. V roce 1995 byl EEG 
BFB uznán Americkou psychologickou asociací za re-
levantní terapeutickou metodu pro psychology. U nás 
byla metoda rozvíjena v kontextu kontroly srdečního 
rytmu, kognitivních funkcí a  cirkadiánních rytmů, 
ale také udržení vzpřímeného postoje, což je dodnes 
využíváno při rehabilitaci. V takovém případě se jedná 
o tzv. periferní BFB. (Ptáček et al., 2017). 

Neurofeedback  
byl zkoumán v oblastech  

zlepšení spánku, pozornosti,  
snížení epileptických záchvatů,  

ale i zlepšení chirurgických  
či golfových dovedností  

a dalších. 
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nástrojem k  zachycení prožitkových korelátů změn 
v  elektrické aktivitě neokortexu. ,,Neurofeedback 
zkoumám jako proces interakce s jednoduchou hrou 
pomocí regulace obsahu vlastního proudu vědomí,” 
vysvětluje a  dodává, že zároveň pracuje i  na  vývo-
ji různých typů hudebních her. Pro výzkumné účely 
také sleduje, jaké strategie lidé při hrách v EEG neu-
rofeedbacku volí, tato data následně sbírá a analyzu-
je. V neposlední řadě se zajímá také o různé způsoby 
 výpočtu feedback parametrů. ❚

důležité, aby poskytovatelé této metody prošli pregra-
duálním vzděláním, které v  sobě zahrnovalo základy 
anatomie, fyziologie, psychoterapie a podobných obo-
rů (např. jde tedy o studenty medicíny či psychologie). 
To by mělo zajistit, že poskytovatel této služby rozumí 
symptomům klienta a je schopen adekvátně interpre-
tovat psychofyziologické a klinické údaje.

V  rámci katedry psychologie FF UK se vý-
zkumem EEG neurofeedbacku zabývá doktorand 
Mgr. Cyril Kaplan. Tato metoda je pro něj především 

ZPĚTNÁ VAZBA KLIENTŮ S ADHD 
•  Alena (44 let. 12 sezení EEG BFB): „Biofeedback byl pro mě velice zajímavý zážitek. Zároveň také ’legální 

záminka’ chvíli nic nedělat – fyzicky i duševně. Nechat mozku prostor pro regeneraci. Čekala jsem, že těch cca 
40 minut nicnedělání a koukání na stále stejný program mě unudí a otráví, ale to se nestalo. Po biofeedbacku jsem 
si připadala vždy odpočatá, někdy jsem měla celé tělo tak težké a zrelaxované jako po nějaké hypnóze nebo józe. 
 Dost mi vrtalo hlavou, jak to funguje, což pořád úplně nechápu, ale za deset sezení jsem vypozorovala některé 
změny, které s biofeedbackem pravděpodobně souvisí. Podařilo se mi tři hodiny dělat bez odbíhání jednu činnost 
(systematický úklid jednoho pokoje) a dokončit ji. Zjistila jsem, že dokážu i půl hodiny bez pohybu v klidu sedět/
ležet a nechat mozek odpočívat. Párkrát jsem to využila doma i v práci. Po biofeedbacku se mi často zdálo, že cítím 
větší vnitřní vyrovnanost, nebyly tak časté výkyvy nálad.”

•  Adam (22 let, 14 sezení EEG BFB): „EEG BFB mi hodně pomohl dojít k uvolnění a zbavení se napětí či stresu. 
Měl jsem k němu skeptický vztah, když jsem terapii nastupoval, ale výsledky se dostavily, a to ještě rychleji, než 
jsem předpokládal. Ze začátku sice bylo těžké pochopit, co mám vlastně dělat, či nedělat, ale po čase si můj mo-
zek osvojil algoritmus přístroje a dařilo se mi úplně “vypnout”, uvolnit se a relaxovat. Velkým milníkem byly moje 
drobné “meditace” v MHD, na které jsem přišel právě díky BFB.” 

•  Petra (50 let, 15 sezení EEG BFB): „Určitě se mi po biofeedbacku zlepšil spánek, respektive doba  usínání se 
zkrátila, nemám žádné úzkosti spojené s případným neusnutím. Všeobecně se minimalizovaly mé strachy, úzkosti 
a  katastrofické scénáře. Přijdou, napadnou mě, ale nepřikládám jim význam. Jsou jakoby zasunuty v pozadí. 
Koncentrace a paměť byla lepší, když jsem se zároveň účastnila kognitivního tréninku. Jsem přesvědčená, že mi 
to hodně pomáhalo.” 

(Čermáková et al., 2020, str. 26)
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případě být nechtěl, ale stalo se. Na katedru mě při-
vedl profesor Janoušek a  postupně jsem objevoval 
kouzlo práce s mladými lidmi. Dodnes mám s někte-
rými bývalými studenty velmi přátelské vztahy. 

Vzpomínáte si na nějaké vtipné historky  
spojené s katedrou? 
Jistě, na  nejednu! Jednou jsem dával zápočty jak 
na běžícím pásu. Jak víme, při velkém soustředění si 
pozornost občas zalaškuje. Stalo se, že jsem zápočet 
do indexu zapsal k jinému předmětu. Co dělat? Stu-
dentku jsem tedy poslal za  docentkou Gillernovou, 
která byla vedoucí katedry a  zároveň proděkankou 
pro pedagogickou činnost. Studentka se po  chvíli 

GABRIELA KOSJUKOVÁ 
& PETRA FRITSCH

Rozhovor

O začátcích na katedře  
a sociální psychologii
Rozhovor  
s dr. Ivanem Slaměníkem

PhDr.  Ivan Slaměník, CSc. působil 
v letech 1985–2012 na katedře 
psychologie Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy a je úspěšným 
autorem učebnic sociální 
psychologie.  
U příležitosti sta let katedry  
jsme se ptaly na jeho zážitky  
z dob minulých i současných.

Jak vzpomínáte na svá léta na katedře,  
pane doktore? 
Musím předeslat, že jsem studium psychologie  
absolvoval v Brně, tudíž jsem pro Prahu venkovan. 
Znal jsem jména kolegů a  jejich práce, a najednou 
jsem se ocitl mezi nimi – elitou, a s velkým respek-
tem jsem ke všem vzhlížel. Dost si považuju to, že mě 
přijali mezi sebe, nikdo mi nedal najevo nějaké pohr-
dání, naopak mi všichni zpočátku hodně pomáhali. 
A zároveň si velmi považuju, že jsem – jak říkávám 
– zažil ještě „starou gardu“. Už nás moc není. Takže 
vzpomínám jen a jen v dobrém. 

Měl jste od začátku jasno, že chcete učit? 
Já pocházím z kantorské rodiny a dobře jsem věděl, 
co toto „řemeslo“ obnáší. Kantorem jsem v žádném 



POČITEK č.   1 /2021 – Rozhovor

fo
to

: 
a

rc
h

iv
 d

r.
 S

la
m

ě
n

ík
a

, 
a

rc
h

iv
 F

F
 U

K
: 

h
tt

p
s

:/
/w

w
w

.f
f.

c
u

n
i.

c
z

/2
0

1
6

/1
0

/b
y

ly
-u

d
e

le
n

y
-d

v
e

-e
m

e
ri

tn
i-

p
ro

fe
s

u
ry

/

ale zdůraznit, že to není jen náš problém. Myslím si, 
že se u nás za poslední léta výrazně posunula apliko-
vaná psychologie, která se od tradičních a úspěšných 
oblastí uplatnění (jako například klinická psychologie, 
psychologie práce, poradenství) posunula do dalších 
oblastí a získává tam renomé.  

Jaké osobnosti vás ve vaší profesi  
nejvíce ovlivnily? 
Je strašně těžké zmínit některé a  opomenout jiné. 
Jenže to by bylo dlouhé povídání. Nemohu začít ni-
kým jiným než profesorem Janouškem. Poprvé jsme 
se setkali, když jsem 1. října 1973 nastoupil do teh-

dejšího Psychologického 
ústavu ČSAV. Vedl tam 
oddělení sociální psycho-
logie a já jsem velmi toužil 
se tomuto oboru věnovat, 
ale vedení ústavu rozhodlo 
o mém zařazení do obecné 
psychologie. Tak se stalo, 

že jsem se deset let věnoval učení a paměti. Zpětně 
toho nelituji. Když jsem nastoupil na katedru, kterou 
již tehdy profesor Janoušek vedl, začal jsem obec-
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vrátila a  pravila: „Paní docentka Vám vzkazuje, že 
nejste  orientován nejen místem, ale ani časem“. Já 
jsem totiž napsal i špatné datum. Tak to jsem si říkal, 
že si pro mě za chvíli asi přijedou z Bohnic. 

To se nám líbí, neměl byste ještě nějakou? 
Dobrá tedy. Jednou jsem se vracel vlakem z Mora-
vy a v kupé seděly evidentně dvě studentky, které si 
četly a komentovaly naši Sociální psychologii (auto-
ři Výrost a  Slaměník, pozn. redakce). Ono to nešlo 
přehlédnout, protože jedno z vydání té učebnice má 
velmi výraznou oranžovou obálku. K autorství jsem se 
samozřejmě nehlásil. Na druhý den jsem měl něja-
kou přednášku na hlavní 
budově. Rozhlížím se tak 
po  obecenstvu a  zazna-
menal jsem ony dvě tváře 
z předchozího dne. Zkrá-
tím to – rozpaky byly do-
cela velké.  

Kam se podle vás česká psychologie  
od té doby vyvinula? 
To je složitá otázka. Dle mého názoru bychom měli 
rozlišit kvalitu a kvantitu. Obecně platí, že v psycho-
logii skončila éra velkých teorií a velkých objevů. Na-
růstá počet absolventů studia psychologie a  mnozí 
z nich jsou nuceni publikovat. Aby splnili tyto poža-
davky, vymýšlejí si velmi záhadné, sporné, okrajové 
problémy, jen aby získali nějaká data. Tyto „výzkumy“ 
stojí na vodě, není jasné, proč jsou realizovány, ani 
k čemu mají sloužit výsledky. Tím vzniká dle mého 
názoru obrovská poznatková tříšť. Čili kvantita roste, 
ale kvalita je velmi sporná. 
 
Co podle vás dnešní psychologii chybí? 
Dle mého názoru chybí koordinovaný výzkum se za-
pojením týmu, který by se u nás jako kdysi věnoval 
například kognitivním procesům, osobnosti, ranému 
vývoji, metodologii a tak dále. Chybí syntetizující prá-
ce, což je důsledek právě požadavku chrlit data, a tu-
díž nedostatku času zamyslet se nad shrnutím. Chci 

Tyto „výzkumy“ stojí na vodě,  
není jasné, proč jsou realizovány,  
ani k čemu mají sloužit výsledky. 

Prof .  PhDr.  Jaromír  Janoušek,  DrSc.  přebírá dekret 
emeri tn ího profesora UK od doc.  Mir jam Fr iedové, 
Ph.D.,  tehdejš í  děkanky FF UK (2016)



nou psychologii učit. Profesor Janoušek dobře věděl 
o mé touze věnovat se sociální psychologii, a tak mě 
postupně začal zapojovat do  její výuky a  částečně 
i do výzkumu. Strašně moc jsem se od něho naučil. 
S postupem času mezi námi vznikla symbióza, která 
mimo jiné vedla ke společným publikacím, vzájem-
nému posuzování textu atd. Stal se pro mě jedním 
z nejbližších lidí. Byl to on, kdo dokázal katedru se-
mknout a za jeho vedení byla katedra opakovaně vy-
hlášena jako nejlepší na fakultě, a to před „klasickými 
katedrami“ filozofické fakulty, což ony snášely velmi 
nelibě. 

Pak to byl profesor Čáp, vystudoval pe-
dagogiku a  psychologii. To ho skoro jednoznačně 
předurčilo věnovat se pedagogické psychologii, je-
jíž byl významný představitel. S profesorem Čápem 
jsme nesčetněkrát seděli ve všelijakých zkouškových 
komisích. Byl velmi laskavý, trpělivý, chápající, při 
nějakých nesrovnalostech velmi vlídně zkoušeného 
korigoval a pak řekl: „Pokračujte prosím.“ Tato jeho 
slova slyším dodnes. V  životě to neměl snadné, ale 
přesto měl velký smysl pro humor, velký nadhled nad 
životem, který uměl neuvěřitelně vtipně glosovat. Ob-
divoval jsem jeho jasný, srozumitelný, věcný způsob 
psaní. Ve srovnání s dnešními, často neuvěřitelnými 
verbálními konstrukcemi, jen aby text vypadal vědec-
ky, byl způsob jeho psaní jako průzračná studánka. 
Dostalo se mi velké cti, když s profesorem Marešem 
napsal poslední velkou práci (Psychologie pro učite-
le, 2001) a požádal mě, zda bych přečetl rukopis.
 
V Gradě vám nedávno vyšla nová kniha  
Sociální psychologie, čím podle vás  
může čtenáře nejvíce obohatit? 
Tato učebnice vznikala se snahou představit sociál-
ní psychologii jako celek. Samozřejmě, že kompletní 
popis by vyžadoval několik objemných svazků, což 
se v šedesátých letech 20. století podařilo Lindzeymu 
a  Aronnsonovi jako editorům. Něco takového není 
v našich možnostech. Přesto si myslím, že zájemcům 
o sociální psychologii kniha nabízí slušný obraz toho, 
co tato psychologická disciplína obsahuje. Podílí se 

na ní 35 autorů, v drtivé většině jsou to lidé, kteří se 
danými tématy dlouhodobě zabývají, a  tudíž je mají 
hluboce zažitá. Je třeba také dodat, že každé z témat 
je ve světě zpracováno často v mnoha monografiích 
a stovkách článků. Poděkování náleží všem autorům 
za  to, že dokázali „vytáhnout“ podstatné otázky či 
problémy daného tématu, a tím umožnit čtenáři zá-
kladní orientaci v dané problematice. 

Co vás na tvorbě této knihy  
nejvíce bavilo? 
Práce vznikla ve  spolupráci se slovenskými kolegy. 
Mohlo by se zdát, že překládat ze slovenštiny je legra-
ce, ale ono to tak není. Mě ale baví práce s jazykem. 
Druhá věc jsou rejstříky. Je to strašně piplavá práce, 
která vyžaduje udržet obraz celého textu v paměti 
a vědět, kde se co vyskytuje. Tak to mě také baví a zá-
roveň jsem přesvědčen o tom, že rejstříky usnadňují 
(vedle obsahu) základní orientaci v textu. Naopak mě 
nebavilo krotit spoluautory, kteří překračovali stano-
vený rozsah kapitoly, ale bylo to nutné, aby kniha 
byla rozsahem kapitol vyvážená a nikdo neměl žádná 
privilegia. Díky výborné spolupráci s nakladatelstvím 
Grada se nakonec všechno podařilo a kniha spatřila 
světlo světa. Teď už si žije svým životem. 
 ❚ 
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Martin pracuje jako vedoucí 
nízkoprahového peer centra 
v Bohnicích a s Nevypusť duši 
vystupuje na besedách  
pro žáky i veřejnost.  
Má diagnostikovanou depresivně- 
úzkostnou poruchu a v určitém 
období svého života bojoval 
i se závislostí na počítačových 
hrách. Na své přibližně sedmileté 
cestě za zotavováním si zažil 
dvě hospitalizace, nespočet 
hodin terapií a mnoho relapsů 
i zlepšení. V rozhovoru se 
rozpovídal o své současné práci 
a o tom, jak mu jeho zkušenost 
s duševním onemocněním  
v této profesi pomáhá. 

na  práci s  ostatními lidmi, aby mohl předávat tu 
naději, že oni se mohou také zotavit a  mít smyslu-
plný život – studovat, pracovat, mít rodiny a  zapojit 
se do společnosti. Mně ta práce fakt sedla, protože 
už jsem předtím působil v  Nevypusť duši na  bese-
dách, jezdil jsem do škol a předával svou zkušenost.  
Tak jsem si řekl, že tohle je něco, co mě fakt zajímá. 
 Teď jsem tam přes dva roky. 

Jak ses k práci peer konzultanta dostal, Martine?
Vlastně úplnou náhodou. Viděl jsem inzerát na úpl-
ně běžném pracovním portále a na  ten jsem poslal 
motivační dopis a životopis. Hledal jsem práci v obo-
ru psychologie a  tohle bylo ideální v  tom, že člověk 
může ostatním předávat i tu vlastní zkušenost. Peer 
konzultant je někdo, kdo má zkušenost s duševním 
onemocněním, ale zároveň je dostatečně zotavený  

PETRA FRITSCH

Průvodcem na cestě  
za duševním zdravím

Psychologie  v  prax i – peer  konzul tant



Jak máš práci nastavenou, abys ji zvládal  
při škole?
Mám zkrácený úvazek, chodím tak tři dny v  týdnu 
a  spousta mých kolegů má například invalidní dů-
chod, takže mají také přibližně půl úvazek. Někdy 
to kombinují i  s dalším zaměstnáním. Na začátku ta 
práce může být také velmi emočně náročná – člověk 
je mezi lidmi, kteří jsou také v určité krizi, a vyprávět 
svoje zážitky nemusí být vždy jednoduché, takže je po-
třeba mít vše už velmi dobře zpracované. I kvůli své 
nemoci jsem hodně studium přerušoval a prodlužoval, 
takže teď mi už nezbývá tolik předmětů a mám více 
času na „peerování“. 

V čem spočívá práce peer konzultanta?
U mě je to trochu jiné tím, že pracuji v nízkoprahovém 
„peer“ klubu. Nemám tedy jen individuální konzultace 
jako třeba ti „peeři“, kteří chodí jen na oddělení. Tito 
kolegové si chodí hlavně povídat s  lidmi o  jejich pří-
bězích, často je to hodně 
o naslouchání pa cientovi. 
Když potom slyší, že pa-
cient otevře téma, ke kte-
rému má co říci, tak sdílí 
svou zkušenost. Já jsem 
třeba bral před druhou 
hospitalizací nějaké léky 
a přibral jsem deset kilo. 
Pacient se mi svěří, že ho podobná situace trápí a já 
mu můžu sdílet to, jak jsem to řešil. Pacienti si hodně 
cení, že máme také určité zážitky, takže nám často 
 říkají i  jiné věci, než by řekli psychiatrovi nebo psy-
chologovi – je to jiný typ vztahu. Takhle se nám velmi 
dobře daří s pacienty budovat v našem vztahu důvěru, 
když vidí, že jsme zažili něco podobného, co oni. 

Je to tak se všemi pacienty?
Někdy mají pacienti pocit, že naopak rozumíme vše-
mu, když jsme si reálně něco zažili, což samozřejmě 
není pravda. Já dokážu lépe rozumět lidem, kteří mají 
diagnostikované podobné onemocnění, tedy depresiv-
ně úzkostnou poruchu, ale méně už mohu sdílet něco 

s  pacienty s  psychotickým onemocněním. Zpravidla 
se ale vždycky najde téma, které máme společné, tře-
ba ohledně hospitalizace a podobně.

To je tedy základ profese – sdílení příběhů 
a zkušeností. Jak to funguje v nízkoprahovém 
klubu, kde působíš ty?
U nás mohou pacienti dělat různé aktivity, teď během 
epidemie je to trochu jiné, ale běžně do „nízkoprahu“ 
pacienti mohli chodit na  angličtinu, hrát na  kytaru, 
zpívat, být na počítači, vyřídit si různé dokumenty, co 
potřebují poslat do práce, hledat si práci, bydlení nebo 
si prostě povídat s námi, peery. U nás je to pestrý mix 
aktivit. 

Kdo ty aktivity vymýšlí a vede?
Na  to máme většinou lektory. Třeba je tam jedna 
grafička, která má také zkušenost s  duševním one-
mocněním a  je tam spíš právě kvůli vedení kreslení 

a podobným aktivitám. Já 
jsem teď v klubu nejdéle, 
takže se starám o vedení 
a  dohlížení na  to, aby se 
například neporušovala 
pravidla. Je potřeba, aby 
tam byla zachovaná urči-
tá atmosféra, takže když 
se třeba stane, že je ně-

kdo verbálně agresivní nebo obtěžuje další pacienty, 
musím se postarat o to, aby bylo všechno napraveno. 
Když pak přijde někdo nový, tak ho provedu a všech-
no mu ukážu, aby se cítil v novém prostředí co mož-
ná nejvíc dobře. Pak jsem občas domluvený s klienty 
na určitou hodinu, že přijdou a budu se jim věnovat 
a povídat si s nimi – o čemkoliv, ne jen o nemoci. Nebo 
si povídáme o  snech a  přáních, to jim často chybí, 
doktoři nemají tolik času to s nimi probírat.

Tak to zní jako poměrně široká škála činností.  
Co tě na tom nejvíc baví?
Mě na  tom baví opravdu hodně věcí. Ale asi nejvíc 
to, když vidím, že se povedla konverzace s pacientem, 
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Pacienti si hodně cení, že máme 
také určité zážitky, takže nám 

často říkají i jiné věci, než by řekli 
psychiatrovi nebo psychologovi  

– je to jiný typ vztahu.
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který odchází s úlevou a v lepším stavu, než když při-
šel. To je skvělý pocit. Nebo mě opravdu baví, když jim 
dokážu odvést hlavu od  těžkostí k aktivitám, které je 
baví – třeba spolu jen jsme a hrajeme na kytaru. 

Věnuješ se všem klientům nebo těm, kteří mají 
podobnou diagnózu jako ty?
K nám chodí všichni dospěláci bez rozdílu, když jim 
to povolí lékař. Lidé s  depresemi, úzkostmi, psycho-
tickým onemocněním, závislostmi a  s  dalšími jinými 
diagnózami. Děti a  starší lidé mají péči jinde. Každý 
má ale nějaké klienty, se kterými si sedne více nebo 
méně. Mně dělají trochu problém klienti, kteří jsou 
hodně dynamičtí a  zrychlení, ani nemusí být zrovna 
v mánii, stačí když hodně rychle povídají a hned chtějí 
odpověď. To mi dělá potíže. Ale jak jsem říkal, vždycky 
v  něčem najdeme společnou řeč – teď mě napadla 
například nemocniční strava (smích). 

Co se děje, když se objeví nějaká krizová situace?
To záleží hodně na povaze situace, ale na vše máme 
předem určené postupy. Když se náhodou děje něco 
nenadálého, tak voláme buď šéfové nebo na oddělení. 
Pokud je situace vážnější, tak pro pacienta můžeme 
zavolat sanitku z hlavní budovy. Občas se stane, že se 
někdo ztratí, omdlí nebo o sobě neví. Mou zodpověd-
ností je takové situace podchytit, často se ale nestávají. 

Co bylo potřeba udělat pro to, aby ses po svém 
zotavení mohl stát peer konzultantem?

Mám na  to kurz, ten je většinou požadavkem, aby 
práci člověk mohl vykonávat dlouhodobě. Trvá myslím 
kolem pěti dní a člověk už tam musí jít více či méně 
zotavený. Já jsem si udělal i další kurzy jako nástavbu, 
které nám zaměstnavatel umožnil. Jednou za tři týdny 
máme supervize, kde můžeme situace řešit s kolegy, 
„peerů“ je u nás poměrně dost. Začátky jsou poměrně 
náročné, takže supervize pro mě osobně byla a je hod-
ně důležitá. Stále jsou období, kdy se necítím úplně 
nejlépe, ale teď už vím, jak s těmito stavy pracovat. 

Jaké kompetence by měl mít začínající  
peer konzultant kromě vlastní zkušenosti 
s duševním onemocněním? 
To jsem nedávno řešil, protože jsem se poprvé účast-
nil náboru nových peer konzultantů. Prvních pár mě-
síců je pro nové „peery“ strašně důležité, aby měli 
podporu starších kolegů, protože, jak jsem zmiňoval, 
začátky mohou být hodně náročné. Není to tedy jen 
o jejich kompetencích, ale také o připravenosti týmu, 
o spolupráci a klidně i metodické podpoře ze strany 
organizace, která „peera“ zaměstnává nebo proškolu-
je. Samotný peer pak potřebuje hlavně chuť pomáhat 
druhým, empatii a ochotu otevřeně mluvit o své zku-
šenosti a  tím předávat pacientům naději, že se také 
mohou zotavit. Zbytek se dá na začátku naučit. Není 
to lehká profese, ale o to více je naplňující. Člověk se 
setká se skvělými kolegy, má možnost reálně někomu 
pomoci a skrze toto pomáhání se sám naučí i spoustu 
věcí o sobě.  ❚ fo

to
: 
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Mart ina Mikulu můžete s ledovat  i  na Facebooku, kde sdí l í  své záži tky v osobním blogu  
„Zápisník budoucího psychologa s depresí“.
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Noví  kolegové na katedře

která má webináře na Facebooku a některé se týkají 
i současného tématu online práce v pomáhajících pro-
fesích. Mnoho aktivit organizuje také Česká asociace 
pro psychoterapii www.czap.cz.
   
Chcete něco vzkázat studentům?
Napadá mě jedna věc, kterou bych vzkázala studentům 
z pohledu starší kolegyně, co nemá tak dlouho od ukon-
čení studia, ale má za sebou i praxi. Vzpomínám si, že 
jako studenti jsme si říkali, k čemu nám budou všechny 
ty teorie, co se učíme. Ale moje zkušenost je taková, 
že když jsem potom byla ve výcviku, pracovala s klien-
ty, věnovala se výzkumu, mnohokrát se mi vyplatilo mít 
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MARIE ELIÁŠOVÁ

Mgr. Jitka Taušová, Ph.D.

Objevuje se aktuálně z hlediska interkulturní 
psychologie nějaký nový, nebo specifický jev?
Letos navzdory pandemii proběhne (pravděpodobně 
online formou) Kongres interkulturní psychologie, kte-
rý organizuje The International Association for Cross-
Cultural Psychology.  Má poprvé proběhnout v České 
republice, v Olomouci.  V předchozích letech byl třeba 
v  Japonsku nebo na Kostarice a  každý rok se vlast-
ně odehrává na jiném kontinentu. Takže bych na něj 
chtěla pozvat studenty, které to téma zajímá, vlastně 
i proto, že v kategorii Student je účast cenově celkem 
přijatelná.  

Možná bych se vyjádřila i  za obor psycho-
terapie, kam současná on-line doba vnesla mimo jiné 
také pár pozitivních věcí. Možná studenti mnohé znají, 
tak zmíním jen pár – třeba iniciativa „Dělám co můžu“ 

To je problematika, kterou je nezbytné intenzivně řešit. 
Takže zatímco pro někoho může být v době pandemie 
vztah protektivním faktorem, pro jiné je tomu přesně 
naopak. 

Vzkaz studentům?
Choďte do  přírody*, čtěte a  buďte na  sebe hodní.  
Ač nezlehčuji náročnost doby, nelze opomenout její vý-
sostně zajímavé aspekty, které nám odhalují stále nové 
poznatky nejen o člověku. A proto mějte oči dokořán. 
Není vyloučeno, že Vás pandemická situace inspiruje 
k výzkumu, za který Vás Nobelovka nemine!  ❚

Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D.

Jak se proměňují partnerské vztahy za pandemie?
Tuto otázku můžeme pro zjednodušení rozdělit na dvě 
oblasti, tedy seznamování a  existující vztahy. Sezna-
mování a  jeho způsoby se mění dramaticky, nutně 
z významné části přesouvá do online prostoru. To ne-
musí vyhovovat všem generacím stejně. Online sezna-
mování a namlouvání je oproti běžné interakci velice 
specifické (např. nemůže probíhat chemická komuni-
kace, takže nevíme, zda nám potenciální partner voní 
nebo ne). Spolu se způsoby seznamování se do urči-
té míry mění i  typy vztahů, které lidé navazují. Trou-
fám si tipnout, že se výrazně snížil kupř. počet vztahů 
na  jednu noc. Je nesporné, že současná situace je 
pro páry/rodiny vysoce zátěžová. Co mě ovšem upřím-
ně nesmírně znepokojuje, je nárůst domácího násilí.  

* Text  by l  odevzdán před zpř ísněním v ládních opatření  ohledně volného pohybu osob.
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GABRIELA KOSJUKOVÁ

prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc.
Martin Brüne   

– EVOLUČNÁ PSYCHIATRIA

Pro studenty vyšších ročníků, absol-
ventů kurzu psychopatologie by mohla 
být velmi zajímavá kniha Evoluč ná psy-
chiatria profesora psychiatrie Bochum-
ské univerzity Martina Brüneho, kterou 
ve  slovenském překladu vydal v  roce 
2012 profesor psychiatrie bratislavské 
univerzity Jozef Hašto. Poskytuje nám 
totiž přehled u nás v medicíně a klinic-
ké psychologii stále  ještě spíše nezvyk-
lých pohledů na psychická onemocnění 
z hlediska evoluční teorie. Autor uvažuje 
nad tím, jak se evolučně (v podstatě ge-
neticky) měnil lidský mozek a následně 
jeho funkce. Všechny jeho adaptace 
včetně těch psychologických plnily 
 určitou roli v přizpůsobení našeho dru-
hu (našich genů) měnícím se životním 

podmínkám. Vulnerabilita těchto funkcí 
však nejednou vedla k poruchám, kte-
rých etiopatogeneze souvisí právě se 
selekcí evolučních sil. Chování, které 
bylo na  afrických savanách před sto 
tisíci lety plně funkční, může přinášet 
v  současnosti mnohé problémy a  mo-
hou působit velmi bizarně (přehnaná 
nedůvěra vůči neznámým, potenciálně 
nebezpečným lidem může být označe-
na za paranoiditu či v mírnější podobě 
za  xenofobii, ale možností například 
z  oblasti obsedantně kompulzivních 
poruch spojených s  hygienou může 
být bezpočet). Knihu velmi doporučuji 
těm, kteří se zajímají o hlubší, evoluč-
ně zakotvené příčiny našeho chování, 
 kognice, emocí a jejich poruch.  

PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Jaromír Janoušek  

– PSYCHOLOGICKÉ ZÁKLADY  
VERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Roušky a komunikace prostřednictvím 
obrazovek nás připravila o velkou část 
běžně vnímaných neverbálních sděle-
ní. Výhody i nevýhody online komuni-
kace se v  internetovém časoprostoru 
neobyčejně zvýraznily. 

Kdy jindy, než v této době je tedy 
zapotřebí sáhnout do  knihovny a  in-
spirovat se v  každodenní zkušenosti 
odborným a  současně čtivým textem 
J. Janouška Psychologické základy 
verbální komunikace. Celý text je velmi 
přehledně strukturován od základních 
charakteristik verbální komunikace 
v pohledu psychologie přes inspirující 
výzkumná zjištění a po otázky udržitel-
nosti verbální komunikace v  kontextu 
dorozumívání. Nicméně čtenáře již při 
namátkovém zalistování textem zau-
jmou vysoce aktuální kapitoly, týkající 
se komunikace individuální a  skupi-
nové, psané řeči a  písemné komu-
nikace a  stejně tak vysoce aktuální 
komunikační významy ve  virtuální re-
alitě (doporučuji srovnat autorův po-
hled s vlastní zkušeností z posledního 
roku!). A  na  závěr rozhodně doporu-
čuji nevynechat nadčasové pojednání 
o  specificky ženské a  mužské komu-
nikaci v každodenní životní i pracovní 
situaci. 

A  pokud máte pocit, že nena-
cházíte dostatečně podrobné kapitoly 
např. o  online výuce a  jejím dopadu 
na studenty a učitele, pak hurá do prá-
ce. Tenhle výzkum čeká na vás! ❚

Dle českého spisovatele Julia Zeyera je „dům bez knih jako tělo bez duše“, s  tím rozhodně 
souhlasíme, a proto pro vás máme další tipy na knihy! Do tohoto čísla přispěla PhDr. Iva Štětovská, 
Ph.D a prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc.

Tipy na kn ihy

jakousi mapu všech možných psychologických oborů 
a souvisejících teorií. Samozřejmě se můžu poradit se 
zkušenějšími kolegy, ale hlavně se můžu plně spoleh-
nout na svoji schopnost udělat si vlastní úsudek a na ja-

kousi „mapu“ znalostí ze studií. Vlastně bych chtěla 
studenty inspirovat k  pohledu z  té perspektivy, že se 
úsilí vynaložené během studia v praxi vrátí, i když o tom 
můžeme během studia pochybovat.   ❚
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BUDE

Třeba si budete chtít po  pracovní povinnosti, škole, práci a  celém dni v  karanténě, izolaci  
či lockdownu pobýt u něčeho, co vás baví. Možná vás něco zaujme a vyberete si z naší nabídky 
nějakou hodinu do vašeho on-line programu. Držte se! 
A ještě rychlé PS na závěr. Pokud chcete, dovolte si (navzdory názvu této rubriky) nebýt někdy 
akční.

KOMUNIKACE S PASIVNÍM 
PACIENTEM V ODPORU

13. 4. 2021 v 18:00, 900 Kč

Odpor a  obrany se projevují několi-
ka způsoby, jednou z  nich je pasivita, 
resp. pasivní chování. Existuje několik 
možností a způsobů, jak pracovat s tím-
to typem vyhýbání, které se projevuje 
např. mlčením či bagatelizováním. Ten-
to webinář vám umožní poznat několik 
strategií a  postupů, jak s  tímto typem 
odporu zacházet. Pokud máte chuť pro-
cvičit si je a naučit se, jak být s klientem, 
který je pasivní, přihlaste se na adrese:  
mihalkova@coachingplus.org.

A co dál?
 

Pamatujete se na
INTERNATIONAL 

CONGRESS 
OF PSYCHOLOGY 2020?

32. ročník významného kongresu 
se loni z  pochopitelných důvodů 
o  rok posunul. Světový kongres se 
odehrává jednou za  čtyři roky, po-
každé v  jiné části světa. Tentokrát 
byla vybrána Praha. Nový termín 
je 18.–23. 7. 2021. Představí se 
zde na  120 témat ze všech oborů 
psychologie.

Pro aktuální informace sledujte: 
https://www.icp2020.com

Jsme akčn í

TEREZIE ZUNTYCHOVÁ

Březen  
na přednášku vlezem 

TÝDEN MOZKU
Od 15. 3. 2021 v 9:00, zadarmo

Opět se můžete těšit na  přednášky 
o  nejnovějších objevech a  trendech 
ve  výzkumu mozku a  neurovědách. 
Chybět nebude ani doprovodný pro-
gram. Více informací na  FB profilu 
 Týden mozku 2021 a webu festivalu.

KONFERENCE  
KE 100. VÝROČÍ 
KATEDRY 
PSYCHOLOGIE 
FF UK

Katedra připravuje připomenutí  
významného výročí katedry.
Vzhledem k vládním opatřením za-
tím termín nebyl stanoven. Sleduj -
te web katedry, studenti mohou 
očekávat informaci také ve svých  
e-mailových schránkách.

RADKIN HONZÁK: 
PSYCHOPATI MEZI NÁMI

25. 3. 2021 v 18:00, 290 Kč

Pořadatelé zvou na akci se slovy: „Zjis-
těte, jak se rodí „dobrý psychopat“. 
Radkin Honzák nás s jemu typickým 
laskavým humorem provede diagnó-
zou disociálních poruch, jejich fyzio-
lo gickou odlišností a evolučním 
zá kladem. Seznámíme se také s jed-
notlivými charakterovými črty, na nichž 

závisí, jestli z jejich nositele bude ma-
sový vrah, anebo jen nesmírně výkon-
ný člověk s potenciálem vůdce, a spo-
lečně si přiblížíme nevšední charaktery 
politiků, chirurgů, astronautů či králů.“

Online Training Week  
na téma 

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE
24.–31. 3. 2021, zadarmo

Studenti farmacie, medicíny a  psy-
chologie se spojili. Poslední týden 
v březnu si pro vás Trenérské centrum 
Psychočasu připravilo velmi zajíma-
vý program. Každý den se odehrají   
jeden až dva tréninky na  téma Inter-
pro fe ssional Collaboration (v  rozsahu  
1,5 až 3 hodiny). Tréninky se budou 
odehrávat přes Zoom a  zúčastnit se 
mohou členové všech tří asociací  
– EFPA, IFMSA CZ a PSYCHOČAS.

Duben  
na semináři budem

Konference  
DÍTĚ – O NĚM, PRO NĚJ

2. 4.–3. 4. 2021 ve 13:00,  
70 –170 Kč

Konference pořádaná Psycholo-
gickou českou asociací studentů 
nabídne přednášky a  workshopy 
z okruhu dětské problematiky. Těšit 
se můžete na propojení psychologie 
se sociální, školskou, poradenskou 
a klinickou oblastí.

https://www.icp2020.com/
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Autoři knihy Literární salón U stříbrných 
lišek Daniela Fischerová a  kolektiv 
propojují znalosti z oblasti reminiscen-
ce jako jedné z  nefarmakologických 
tera peutických a  aktivizačních metod 
na jedné straně a znalosti a zkušenosti 
z  oblasti literární tvorby a  kreativního 
psaní na straně druhé. 

Existují důkazy o tom, že remi-
niscence má pozitivní terapeutické účin-
ky, přispívá ke zlepšení nálady a celkové 
kvality života, představuje osvědčené po-
jítko mezi lidmi. Emoce při vzpomínání 
znovu vyplouvají na  povrch, mohou se 
objevit pocity radosti a štěstí, ale i smut-
ku, hněvu či nenávisti. Toto znovuvyba-
vování a  znovuprožívání minulých udá-

lostí, jejich nahlížení s odstupem a nová 
interpretace je také příležitostí k odrea-
gování, odžití, jinému zarámování a po-
chopení vlastní minulosti, které má očist-
nou, terapeutickou povahu. 

Reminiscence nabízí řadu 
možností, jak se vzpomínkami pracovat. 
Kreativní psaní nebo literární zpracová-
ní vzpomínek je jednou z nich. Většina 
starších lidí má však zábrany v zapiso-
vání svých vzpomínek. Kniha podrobně 
popisuje a pojmenovává obavy mnoha 
lidí a tím vytváří pro čtenáře prostor pro  
jakousi sebereflexi. Probouzí odvahu 
pustit se do  psaní. Autorka předkládá 
čtenářům základy tvůrčího psaní srozu-
mitelným a pro každého uchopitelným 

Recenze PhDr.  HANA JANEČKOVÁ, Ph. D.,  
Univerzita Karlova,  

jedna ze zakladatelek Reminiscenčního centra, z. s.

Nad knihou určenou pro oblast  
reminiscenční terapie

Jméno Alena Plháková patrně není 
většině českých studentů psychologie 
a psychologů neznámé. Prof. Plháková 
publikovala několik monografií, mezi 
nimi také Učebnici obecné psychologie 
(2004) či Dějiny psychologie (2006). 
A  právě hojně používané Dějiny 
od Plhá kové nedávno vyšly v přepraco-
vaném, zaktualizovaném a doplněném 
vydání.

Kniha odvíjí příběh psycholo-
gie od evropských filosofických počát-
ků, přes předvědecké období, směry 
20. stol., až po postmoderní psycholo-
gii. Najdete zde i kritiku hlavního prou-
du psychologie. Témata jsou členěná 
do  přehledných, lehce stravitelných 
kapitol. 

Na rozdíl od jiných prof. Plhá-
ková tolik dějiny neprokládá peprnými, 
ale někdy diskutabilními detaily ze ži-

vota osobností, ale soustředí se spíše 
na  těžiště. Chybí zde například detail 
o  tom, že byl J. B. Watson vyhozen 
z univerzity kvůli nemanželským sexu-
álním experimentům s  kolegyní. Nad 
touhle známou historkou totiž někteří 
odborníci jen s úsměvem zakroutí hla-
vou.* Přesto se ale čtenář nemusí bát 
suché psychologické teorie od začátku 
do konce. O každém z čelných před-
stavitelů jednotlivých směrů naleznete 
v  knize medailon s  obrázkem, který 
přibližuje profesně-osobní životní pří-
běh daného velikána.

Knihu také obohacují úryv-
ky z  konkrétních děl. Kdo jiný vám 
může lépe popsat styl přemýšlení 
a  myšlenky takového Francise Galto-
na či Sigmunda Freuda než oni sami 
prostřednictvím klíčových částí svých 
textů? Autorka sama uvádí, že v tomto 

vydání mohla „maximálně využívat pri-
mární prameny a vyvarovat se možným 
zkreslením“. To také považuje za  jed-
nu z  největších výhod zrevidovaného 
vydání knihy.

Dějiny psychologie od  Aleny 
Plhákové stojí na  pozici jedné ze zá-
kladních celistvých učebnic svého 
druhu v  češtině. Ať už toužíte udělat 
si o této oblasti celkový přehled, potře-
bujete pomocníka na  zkoušku, nebo 
jen chcete mít v knihovničce po čem 
sáhnout, když přijde na známé teorie 
a osobnosti psychologie, kniha vás ne-
zklame. ❚

Nové Dějiny psychologie  
prof. Plhákové 

způsobem. Ukazuje, jak zachytit vzpo-
mínky, jak začít a jak dospět ke smyslu-
plnému literárnímu tvaru. 

Publikace může být využita 
sociálními pracovníky, psychoterapeuty 
nebo komunitními pracovníky k iniciaci 
tvůrčích seniorských skupin v  pobyto-
vých službách nebo v komunitách. Pří-
spěvky seniorů a seniorek publikované 
v  knize se ovšem mohou stát i  samy 
o sobě podnětem pro rozhovory a hlu-
boká zamyšlení ve  skupinách seniorů 
a případně mohou naplnit i terapeutic-
ké cíle.

Vyšlo v nakladatelství Pasparta. 
Více informací na www.pasparta.cz ❚

VÍT KRIŠTOF

*(jak to mohlo být  doopravdy,  v iz te č lánek:  
Chamberl in,  J . :  Notes on a scandal ,  ht tps: / /www.apa.org/moni tor /2012/10/scandal )

https://www.apa.org/monitor/2012/10/scandal


zavilí šakali zavile vyli na bílý měsíc 

Li terárn í  koutek BARBORA NÁDVORNÍKOVÁ
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Ráno mě budí obludný zvuk mého budíku 
přesně v 6.45, který zaručuje, že se obleču, vyčistím si 
zuby, sbalím si věci, nasnídám se, namaluji se a v po-
klidu dojdu do školky, kde mám odučit lekci angličtiny. 
Vstávám proto v 7.30 a z uvedených věcí stíhám pouze 
první tři. Vybíhám do pražských ulic a uháním do blíz-
kého zařízení. Vítr se projeví jako velký kámoš a  fou-
ká přesně tím směrem, abych zvládla spolykat většinu 
svých vlasů a byla si na pouhých 60 % jistá, že běžím 
správným směrem. Na finální rovince se scéna podobá 
konci maratonu. Závodník je zpocený, vyčerpaný a jeho 
rychlost je diskutabilní. Ranní ruská ruleta se ale vyplácí 
a  já můžu naučit pár (pouze postavou) malých osob 
něco nového a být zase chvilku pyšná, že jsem dneska 
zvedla oční poklopy. Následně se role prohodí, a já od-
cházím zasednout do C338.

První hodiny přednášek. Motivace: na  plné 
obrátky; soustředění: plné; posed: pevné usazení v židli; 
zápisky: mód „co nezabije tvoji ruku, to ji posílí“.

Polovina studijního dne. Motivace: lehce 
pošramocená, leč stále v provozu; soustředění: s menší-
mi výpadky; posed: pozadí napůl na židli, napůl ve vzdu-
chu a nohy natažené do prostoru, místy pokládání hlavy; 
zápisky: občasné heslo, které později určitě pochopím.

Poslední hodina. Motivace: neexistující, stej-
ně jako vůle k  dalšímu životu; soustředění: minimální 
po  dlouhých periodách přemlouvání; posed = poleh, 
zápisky = tvorba pozdějšího Picassa.

Po  nahození systému a  zorientování se 
v prostoru parta pár lidí, kterým familiárně říkám přáte-
lé, vyrazí do nějaké té kantýny na obědo-svačino-(mož-
ná) večeři. Debatujeme nad politikou, filozofií, ekonomií 
a společností, asi jako každý po těžkém dni plném in-
formací. 

Poté, co u  stolu nastolíme světový mír se 
spokojeně rozcházíme do  různých světových stran, 
do různých koutů Prahy. Já si to mířím zpět na kolej, kde 
se snažím být ještě chvilku produktivní u e-mailu, esejí, 
Facebooku, Instagramu a Youtube. 

Mrknu na hodinky. Čas se krátí, balím tašku, 
nechávám srdceryvné sbohem na  lístečku své spolu-
bydlící („Vratím se v pondělí ráno, nečekej na mě, lásko, 
nedojedené těstoviny jsou v ledničce, sněz nebo budeš 
snězena.“). Následně prchám směr hlavní nádraží. Jedu 
domů. Do poklidného drby prolezlého maloměsta, kde 
si stále zvykáme na placení kartou a vlastně i elektřinu. 
Prostě město přesně tak jak ho znám a mám ráda. Dvě 
hodiny ve vlaku trávím se sluchátky na uších ve stavu 
živé mrtvoly. U smutných popových klasik se mi dobře 
čeká na SMS od kluka, která nepřijde. Lituji se. Ale je-
nom chvilku. Přísahám. 

Doma se přivítám s  rodiči, obhlédnu bufet 
zdarma zvaný lednička a vykládám jim o všem, co se 
dělo přes týden. Hustý přísun informací rodiče zapíjí ká-
vou a na chvilku jde svět strašně pomalu, možná i stojí. 
Rodinnou pohodu narušuje hovor. Je to Maty, velká hora 
svalů zakončená chomáčem kudrnatých blond vlasů, 
modrýma očima a úsměvem Jamese Deana. Můj nej-
lepší kámoš, šílený vědec, který mě naučil všechny věci, 
které by mladá dáma znát neměla. Už když hovor beru, 
vím, že se dnes vrátím pozdě. Než hovor dokončím, tak 
mám v ruce tašku a  jsem u dveří. Ještě před odcho-
dem mamce oznamuji, že jdu ven a brzy se vrátím. Obě 
víme, že je to lež. Dlouho se objímáme. 

(pokračování třeba zase příště)

4. ročník Bc.

PŘÍBĚH ČTVRTKA



Na následujících stránkách přinášíme Počitek takový, jak by asi mohl vypadat  
začátkem 20. století – částečně jako fikci, částečně s použitím historických materiálů.

NOVÝ ČASOPIS 
PSYCHOLOGICKÝ

Pohled do Celetné ulice ze Staromětského náměstí,  
kolem r. 1921, sbírka Pavla Scheuflera

číslo 1/1921Časopis psychologického semináře FF UK

POČITEK
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Z ČESKOSLOVENSKA  
A ZE SVĚTA:

Vratislavští profesoři  
univesitní vyslovili se  

k studentům proti  
nestřídmosti v pití

Medium paní Anna 
Rothe – tajuplné styky 

se světem duchů 
objevují se dosti 

nejapnými praktikami 
na oklamání 
důvěřivých

RECENZE:
Zásadní příspěvek 

doktora Freuda 
k pochopení hrůz 

světové války?  

Z NOVINEK PRAŽSKÉ 
UNIVERSITNÍ KNIHOVNY:

Seznam knih 
filosofických  

a psychologických, jež 
nebude snad pro naše 

čtenáře bez ceny.



NOVINKY  
z Československa a ze světa

Počet posluchačů vysokých 
škol se v akademickém roce1921/1922 
oproti letem poválečným zdvojnáso-
bil na 28 570. Studenti pomohou bu-
dovati naši mladou Republiku.

◆

15. února 1921 se konalo 1. česko-
slovenské sčítání lidu.

◆

V půli loňského roku (31. 8. 1920) 
bylo k přenosu zpravodajských 
informací poprvé použito radi-
ových vln. Stalo se tak ve Spojených 
státech. Od té doby začali američané 
pravidelně vysílati také zvukové zá-
znamy koncertů a sportovních utkání.

◆

Medium paní Anna Rothe, 
dříve choť kotláře ze Sas. Kamenice 
(…) zabývala se specialitou ve spiritu-
alistických seděních donášeti z onoho 
světa od duchů předměty: květiny čer-
stvé i hrobovou hnilobou páchnoucí 
(…). Nyní vydal Erich Bohn spisek: 
Der Fall Rothe (Vratislav, 1901, 158, 
XII), v němž tyto tajuplné styky se 
světem duchů objevují se dosti nejap-
nými praktikami na oklamání důvě-
řivých, touhou vzrušených slabochů. 
Dary duchů pocházely z galanterní-
ho obchodu, v němž sestra Rothova 
byla zaměstnána. Čerstvé květiny, jež 
posílali duchové, vytahovalo medium 
z pod šatů, což se prozradilo tím, že 
byla pomáčena a že pod stolem byly 
úlomky, ač duchové je nosili vzduš-
nou cestou, a že byla pozorována, jak 
ve sklepě před představením květiny 
kropí, aby byly svěží. Také dodavatel 
věnců, jež páchly hrobovinou a jež 
měly pocházeti z hrobů citovaných 

mozku zmenšuje. Proto jest zatratiti 
i tak zvaný frühschoppen (předpoled-
ní pitka). Netrpte to ve svých spolcích, 
komilitoni! Nemají-li zklamány býti 
naděje, jež kladete sami v sebe, jež 
kladou ve vás vaše rodiny, stát, dbejte 
vážného napomenutí, střezte se ne-
mírného požívání lihovin.

Převzato z časopisu Česká mysl,  
rok 1902 (č. 3, str. 78).**

 

30. 11. 1921 byl filosofický seminář  
svěřen prof. dr. Františku Krejčímu, 
a přeměněn na seminář psychologický. 
Tím položil základ katedře psychologie.

duchů, byl vypátrán, a ještě jiné po-
drobnosti o podvodné manipulaci me-
dia se tam uvádějí. Ovšem kdo věřiti 
chce, ten nebude ani tímto odhalením 
přesvědčen, a kdo nevěří, ten nedá se 
klamati ani sebe rafinovanějšími kous-
ky. Spiritism bude se šířiti dále.

Převzato z časopisu Česká mysl,  
rok 1902 (č. 3, str. 80).**
◆

Vratislavští profesoři unive-
sitní vyslovili se ve zvláštním provo-
láním k studentům proti nestřídmosti 
v pití. Praví: Nechceme Vás připraviti 
o studentskou veselost a pití a zpívá-
ní s tím spojená, jen před nemírností 
z toho duchu a tělu nenapravitelná. 
Ptejte se jen svých soudruhů mediků, 
kteří následky toho vidí na klinikách. 
Kdo se opíjí, zbavuje se svobody. Ne-
trpte žádný nátlak k pití v jakékoliv 
formě; nátlak k pití je nemrav. Nestyď-
te se, ale dělejte si z toho čest, postaviti 
se mu na odpor. Pití není sport, není 
nic samo sebou záslužného nebo pro-
spěšného, závodění v něm je studen-
stva nedůstojno. Vybojování pijáckých 
soubojů ponechte kořalům, kteří při 
tom mnohdy život nasazují. Nepijte 
před vykonáním denního úkolu! Je 
vědecky dokázáno, že každý lihový 
nápoj, i v malých dávkách, pozornost 
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Josefské náměstí roku 1905

V roce 2019 to bylo 242 486 studentů.*

Bez komentáře. :)

Už v roce 1923 je vysíláno i v Československu,  
jako první na evropském kontinentu,  
společností Radiojournal .

*  Zdroje statistických údajů u prvního článku: KÁRNÍK, 2003) Z. České země v éře První republiky (Díl III.). Praha, 2003. S. 261-271.  
Český statistický úřad, 26. 8. 2020, Klesají počty prvňáků i vysokoškolských studentů. https://www.czso.cz/csu/czso/klesaji-pocty-prvnaku-i-vysokoskolskych-studentu



◆

Ke IV. Mezionár. Sjezdu  
pro filosofii (Bologna 1911).

(…) 
Paul Langevin (fysik na Collège 

de France) přednášel »O vývoji času 
a prostoru« s praktického vědního 
stanoviska nedávných teorií elektro-
magnetických; pro posluchače filosofy 
jest to thema mimořádné důležitosti 
v době, kdy bádání o prvních před-
pokladech a pojmech vědy vyjevilo se 
ve svých důsledcích tak mnohostranně 
plodným. 

(…)
Vědec může si představiti, kdyby 

uzavřel se do projektilu, který by země 
vymrštila rychlostí dostatečně blízkou 
světlené ale tak zařízený, aby kupř. 
za rok života srážkou s nějakou hvěz-
dou byl zpět k zemi odražen touže 
rychlostí, už o 200 let sestárlá a změ-
něná, jestliže by jeho rychlost byla zů-
stala zatím i jen o dvacetitisícinu nižší 
než jest rychlost světla.

Nietzsche Gesammelte Briefe. I. 
Bd. Berlin 1900. (2J224).

Descartes, R. Meditationes. Mün-
chen 1901. (12F810).

Dumas, G. La tristesse et la joie. 
 Paris 1901. (12F797).

Scott, W. Die Psychologie der Trie-
be. Lipsko 1900. (12G581).

Schwarz, H. Psychologie des 
Willens. Lipsko 1900. (12E708). 

Oordt, J. W. G. Plato and the times 
he lived in. Oxford & La Haye, Parker 
1895. (1H262).

Wundt, W. Grundriss der Psycholo-
gie. Lipsko 1901. 4. Vyd. (12F813). 

Převzato z časopisu Česká mysl,  
rok 1902 (č. 3, str. 80).**

RECENZE
Zásadní příspěvek  

doktora Freuda  
k pochopení hrůz světové války? 

Není již pro naše odborné kruhy 
nijakým překvapením, jaký rozruch 
dokáže vyvolati každé nové dílo ví-
deňského doktora Freuda. A je tomu 
tak i nyní, kdy se nám do rukou do-
stává jeho nejnovější esej nesoucí 
název Mimo princip slasti. Doktor 
Freud zde, jistě ovlivněn zážitkem 
světové války, přináší zcela nový po-
hled na lidské pohnutky a doplňuje 
svou dřívější teorii o poněkud tem-
ný aspekt, jež nazývá pudem smrti. 
S jistotou se můžeme domnívati, že 
se bude jednati o jedno z nejzásadněj-
ších děl tohoto století!

Langevinovo téma zřejmě nepatří 
k takovým, jichž poslouchání neuna-
vuje širokého obecenstva; mimo to 
pozornost plena byla do velké míry 
spotřebována bezprostředně předchá-
zející improvisací Bergsonovou.  (…)

Převzato z časopisu Česká mysl,  
rok 1912 (čís. 1, str. 104).**

NOVINKY  
z pražské universitní 

knihovny

Seznam tento není oficiální a ne-
chce též nijak býti úplný; přes to ne-
bude snad pro naše čtenáře bez ceny. 
Značky v závorkách jsou signatury kni-
hovní. 

Binet, La suggestibilité. Paris 1900. 
(12D471).

Hartmann, E. v. Die Moderne Psy-
chologie. Lipsko 1901. (12C405). 
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Nahoře budovy na Rejdišti a Uměleckoprůmyslové muzeum (kolem r. 1910). 

** Filosofický časopis se zaměřením na psychologii, který založili budoucí ,,otcové” katedry psychologie – F. Krejčí, F. Drtina a F. Čáda (viz str. 16).

Tak upřímnou zpětnou vazbu  
dnes na veřejnosti už moc nevidíme... 

Někteří vyučující nám i dnes občas doporučují  
zahraniční literaturu. Na počátku minulého století 
se studentům mohlo  o českých překladech jen zdát...

,,Mimo princip slasti“ je dnes už  známý  

Freudův spis. V roce 1921 se jednalo o úplnou  

novinku! Jak by asi vypadalo, kdybychom  

ho tehdy recenzovali?

Dole Hlavní budova FF UK, která je od svého dokončení (1929) na Smetanově nám., 
 tedy Mozartplatzu, tedy nám. Krasnoarmějců... No, dnes nám. Jana Palacha.
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Ve svých dřívějších spisech doktor 
Freud hovoří o jakési hnací síle, mají-
cí kreativní a sebezáchovný charakter. 
Nazývá ji pudem života. Jeho energií je 
libido, jehož snahou je získati rozkoš či 
se vyhnouti bolesti. Nyní však přichází 
s protikladnou silou, s takzvaným pu-
dem smrti. Vyznačovati se má destruk-
tivitou a agresí vůči sobě samotnému 
či ostatním tvorům. Oba tyto pudy 
v našem těle působí proti sobě v téměř 
nekonečném boji. Pud života se zamě-
řuje na produkci nových a stále větších 
jednotek, pud smrti na návrat organis-
mu do stavu anorganického. Jeho cílem 
jest tedy smrt. 

Nutno bohužel poznamenati, že 
koncepce dr. Freuda jsou charakteru 
složitého a každý jeho nový text je pro 
čtenáře čtivem poněkud obtížným. 
Sledovat doktorovy myšlenkové po-
chody taktéž není lehké a jímají mne 
obavy, že leckteré jeho názory na pro-
blematiku lze interpretovati způsoby 
různými, možná právě i zcela chybně. 
Můžeme tedy jen doufati, že tento 
světově proslulý odborník navští-
ví brzy Prahu a bude možné setrvat 
s ním v diskusi nad jeho pozoruhod-
nými objevy. 

Esej Mimo princip slasti vydalo 
Inter nationaler Psychoanalytischer 
Verlag, Leipzig, Wien und Zürich. 
Jeden výtisk byl doktorem darován 
pražskému studentstvu a k disposici  
je v prostorách universitní studovny.

PSYNA

VYLUŠTĚTE KŘÍŽOVKU
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.  Americký psycholog a neobehaviorista, vytvořil teorii operantního podmiňování. Známý  
je pokusy se zvířaty, zejména holuby.

2.  Druh fotografické paměti, která se objevuje především u dětí. Jedinec si je schopen 
vybavit přesné detaily podobě poměrně živé.

3.  Pojem sociální psychologie, který proslavili S. Asch a S. Milgram v letech šedesátých.  
Je definována přizbůsobením se skupině, případně autoritě, i přes vnitřní morální  
či etický nesouhlas jedince.

4.  Utajený, skrytý nebo také neprojevený. Mimo jiné druh kriminality. Často využíváný 
pojem k popisu psychických jevů.

5.  Charakteristický způsob reagování, chování, prožívání a jednání osobnosti, dynamický. 
Předpoklad genetické podmíněnosti.

6.  Metodologický pojem, jehož synonymem je platnost či pravdivost. Využíván zejména 
v souvislosti s diagnostickými metodami či výzkumy.

Soutěžíme o tři publikace, které nám do soutěže laskavě věnovalo nakladatelství 
Portál: Já jsem OK, ty jsi OK (T. A. Harris), Mýty a fakta o autismu (M. Hrdlička), 
Poruchy osobnosti v 21. století (K. Riegel, O. Peč, K. Kalina).

Výslednou tajenku posílejte do 30. 4. 2021 na pocitek@ff.cuni.cz. Do předmětu, 
prosím, uveďte SOUTĚŽ a připojte informaci, o které publikace si přejete soutěžiti.

Řešení uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla: PŘÍBĚHY.

Výherci z minulého čísla jsou: Veronika K., Kateřina Z. a Barbora K., všem účastníkům 
děkujeme a výhercům gratulujeme k výhře!

Zdroj: KPS memes

Můžete na adresu katedry poštou,  

ale nejradši mailem pocitek@ff.cuni.cz, 

nebo prostřednictvím sociálních sítí.

Prosíme čtenáře, aby nám své 
mínění oznámili o vhodnosti 
tohoto způsobu vydávání časopisu,  
abychom věděli, zdali 
pokračováním přijdeme  
potřebám čtenářstva vstříc.

Foto str. 35–37: obrazkarna.cz, fotohistorie.cz a Pavel Scheufler (děkujeme za spolupráci!)
Do archivů se ponořili Týna Fílová a Vítek Krištof, soutěž připravila Míša Teclová.

mailto:pocitek%40ff.cuni.cz?subject=
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NOVINKY Z PSYCHOLOGIE  
A PSYCHOTERAPIE



Kam dál?
 instagram.com/casopis_pocitek/
 facebook.com/CasopisPocitek/

Máte nápad na článek, nebo nám chcete říct, co se Vám v tomhle čísle (ne)líbilo? Napište nám!
pocitek@ff.cuni.cz

KATEDRA
PSYCHOLOGIE
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