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Krize a osobní růst: možnosti a metafory krize 

Zvykli jsme si říkat, že se v každé krizi skrývají nové možnosti a výzvy a že je 

krize příležitostí k růstu. Toto zdánlivě samozřejmé konstatování se nejeví tak 

samozřejmým v době, kdy krizi prožíváme. To, co jsme krizí získali, jsme s to zhodnotit 

až při zpětném pohledu. Právě zpětný pohled na krizi je základní perspektivou této 

diplomové práce. Autorka mu dala přednost před tradičnějšími pohledy na krizi, které 

se zabývají krizí z hlediska jejího vzniku, typu průběhu či intervence. Zpětný úhel 

pohledu umožňuje kromě skrytého potenciálu krizí prozkoumat i to, co považují na 

vyhledané odborné pomoci klienti za podnětné a podporující. Velkou pozornost věnuje 

autorka metaforám krize. Upozorňuje na to, že jsou metafory krize důležitou součástí 

jejího řešení. 

Jelikož se autorka zabývá pozitivním aspektem prožitých krizí, rozpracovává 

v teoretické části problematiku pozitivního rozvoje a jeho směřování. Zabývá se 

otázkou optimální osobnosti a podrobněji připomíná existenciálně-humanistickou 

psychologickou tradici. Zároveň v této části rozpracovává i teoretické aspekty metafor. 

V empirické části si autorka klade za cíl zmapovat klienty vnímané přínosy krize a její 

metaforické obrazy. Data jsou shromážděna formou hloubkových rozhovorů s 20 

osobami (čtyřmi muži a šestnácti ženami), které v minulosti vyhledaly odbornou pomoc 

v souvislosti s prožívanou krizí. Osoby byly vybrané záměrným prahovým výběrem, 

tedy výběrem vázaným na instituci, kterou byla v tomto případě Manželská a 

předmanželská poradna kraje Vysočina - Psychocentrum Jihlava. Autorka při výběru 

usilovala o zastoupení různých typů krizí, ať už tematicky (od krizí souvisejících se 

zdravotními problémy, přes vztahové a změnové krize až po krize spojené se ztrátou 

blízkých), ale i vývojově - věk dotazovaných se pohybuje v celém věkovém spektru od 

16 do 68 let věku. Protože se o tom autorka podrobněji nezmiňuje, zajímalo by mne, 

zda někdo odmítl účast ve výzkumu, anebo s účastí souhlasili všichni oslovení. 

Hloubkové rozhovory j sou strukturované podle základních kategorií, které autorka 

sleduje. To umožňuje přehledné shrnutí informací namísto doslovných zápisů. 



Myslím si, že se autorce podařilo velmi přehledně a podrobně kategorizovat přínosy 

v oblasti osobnostního a interpersonálního růstu. Základními, dále členěnými 

kategoriemi osobnostního růstu jsou změny v oblasti sebepojetí, hodnot a postojů, 

schopností, aktivace a uvědomění a posunu vlastních hranic. V interpersonální oblasti 

autorka identifikuje změny spočívající v upevnění dosavadních vztahů, navázání nových 

vztahů, získání větší otevřenosti, nezávislosti, asertivity a empatie. Také v rámci 

metafor krizí autorka podrobnou analýzou a srovnáváním výpovědí identifikuje a 

podrobněji charakterizuje základní kategorie, kterými jsou metafory uzavřeného 

prostoru, ukončené cesty, ztráty pevné půdy, metafory zlomení a destrukce. Na druhé 

straně nachází pozitivní metafory řešení, které člení do metafor osvobození, 

pokračování cesty, růstu a metafor živlů. Současně s kategoriemi vytváří zakotvenou 

teorii týkající se kontextu zisků i kontextu metaforických obrazů krize a jejího 

překonání. Své nálezy následně porovnává s existujícími teoriemi a pojetími. Práce je 

užitečná empirickým dokumentováním a kategorizováním růstového potenciálu krizí a 

porovnáním pohledů lidí, kteří krizi prožili, s pohledy existenciálně-humanistických 

teorií. Za přínosnou a originální považuji i část věnovanou metaforám, která umožňuje 

nejen lepší porozumění mentálním reprezentacím krize, ale může být zároveň inspirací 

pro krizovou intervenci tím, že nabízí obecněji se vyskytující obrazy a přirovnání, které 

mohou klienty ve zdánlivě bezvýchodné situaci mobilizovat. Práce rozhodně splňuje 

požadavky kladené na úspěšné diplomové práce a doporučuji ji tedy k obhajobě. 
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