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ABSTRAKT

Cílem práce je prozkoumat vztah mezi duchovní orientací a 

postoji k zátěžovým situacím a k emočním projevům krize.

V teoretické části práce je nejprve zmapována široká ob-

last krize a zátěžových situací. Dále se v této části věnuji 

popisu současného stavu zpracování otázek spirituality v psy-

chologii. Zbytek teoretické části textu věnuji popisu postojů 

ke krizi a zátěžovým situacím v různých duchovních směrech – u 

buddhistů, křesťanů a ateistů. V této části práce vycházím z 

původních kanonických textů obou náboženství – z Bible a Tipi-

taky. V teoretické části práce také popisuji postoje současné 

psychologie k zvládání zátěže a k problematice postojů.

V druhé, výzkumné části práce nejprve stanovuji výzkumné 

otázky. Dále jsou operacionalizovány použité pojmy a je popsán 

průběh výzkumu. K zjišťování rozdílů v postojích mezi třemi 

zkoumanými duchovními směry jsem využil metodu Osgooda, Suciho 

a Tannenbauma sémantický diferenciál.

V poslední části se věnuji výsledkům výzkumu, kterého se 

zúčastnilo 84 osob (25 buddhistů, 27 křesťanů a 32 osob bez 

vyznání). Výzkum nenašel žádné důkazy pro to, že by se postoje 

k zátěžovým situacím a emočním projevům krize lišily v závis-

losti na vyznání.

KLÍČOVÁ SLOVA: krize, zátěžová situace, spiritualita, buddhis-

mus, křesťanství, bez vyznání, postoj, sémantický diferenciál



ABSTRACT

The aim of the paper is to explore the relationship be-

tween  spiritual  orientation  and  attitudes  towards  stressful 

life experiences and emotional manifestations of crises.

The theoretical part of the work surveys a wide range of 

crisis issues and stressful life experiences. Furthermore, it 

contains a description of how spirituality issues are dealt 

with in contemporary psychology. The rest of the theoretical 

part of the work is devoted to delineating various attitudes 

towards crises and stressful life experiences as depending on 

different spiritual orientations – those of Buddhists, Chris-

tians and atheists. In this part of the paper, I worked with 

original canonical texts of both the religions – the Bible and 

Tipitaka. Finally, the theoretical part includes the approach 

of  contemporary  psychology  towards  the  questions  of  stress 

coping and attitudes.

The empirical part of the work first defines the survey 

research questions. The following parts of the work define the 

concepts applied in the survey and describe the course of the 

survey. In order to measure differences among the three stud-

ied  groups  of  people  of  different  spiritual  orientations  – 

Buddhists, Christians and atheists I used Osgood´s, Suci´s and 

Tanenbaum´s semantic differential method.  

The results of the survey in which 84 respondents took 

part (25 Buddhists, 27 Christians and 32 atheists) are dis-

cussed in the last part of the text. The survey found no evi-

dence that there are differences in attitudes towards stress-

ful life experiences and emotional manifestations of crises 

resulting from different spiritual orientation.



KEYWORDS: crisis,  stressful  life  events,  spirituality,  Bud-

dhism,  Christianity,  atheists,  attitudes,  semantic  differen-

tial
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1.ÚVOD

Předložená práce se věnuje problematice krize a jejího 

zvládání. Z mnoha aspektů, z nichž lze na krizi nahlížet, jsem 

zvolil  spojení  krize  a  spirituálního  prožitku.  Nechci  se  v 

textu  nicméně  věnovat  v  posledních  letech  široce  rozvíjené 

problematice psychospirituální krize. Cílem mé práce je zmapo-

vat, jakým způsobem se liší postoje a vnímání krize s ohledem 

na příslušnost k určitému duchovnímu proudu.

Toto téma jsem zvolil především z toho důvodu, že k oběma 

stránkám práce, jak ke krizi, tak ke spiritualitě, mám osobně 

i  pracovně  velice  blízko.  Převážnou  část  svého  pracovního 

života  jsem  se  věnoval  práci  s  krizí  v  rámci  telefonické 

krizové intervence. Z hlediska spirituality jde především o 

můj osobní zájem a osobní zkušenost s tím, že praktikovaná 

spiritualita  (např.  v  podobě  meditace,  rozjímání,  modlitby) 

může zásadním způsobem ovlivnit vnímání krizových situací a 

tím i jejich zvládání.

Text je rozdělen do dvou hlavních částí. V první, teo-

retické části, se zaměřím na definování krize a jejího průbě-

hu, oblastí krizových a zátěžových situací, na vymezení spiri-

tuality a také na vymezení vztahu těchto dvou pojmů. Budu zde 

mluvit o postojích ke krizi a způsobech jejího zvládání z po-

hledu dvou náboženských směrů, kterých se týká výzkum v druhé 

části textu (křesťanství, buddhismus). Současně popíši i me-
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chanismy zvládání krize tak, jak jsou tematizovány v současné 

psychologii, odbornou pomoc, která se v této oblasti nabízí 

(především v rámci krizové intervence). Dále se v této části 

práce budu krátce věnovat problematice postojů, jejichž zjiš-

ťování  a  srovnávání  je  cílem  provedeného  výzkumu.  Poznatky 

první teoretické části textu, budou sloužit jako východisko 

pro druhou, výzkumnou část práce.

Výzkumná část chce zmapovat rozdíly ve vnímání krizových 

situací  u  tří  skupin  jedinců.  U  praktikujících  buddhistů, 

křesťanů a osob sekulárně orientovaných. Nejprve bude nezbytné 

operacionalizovat zkoumané pojmy (krize, krizová situace, spi-

ritualita). Zde budu vycházet z teoretické části práce. Dále 

popíši a vymezím zvolené skupiny respondentů výzkumu a způsob 

jejich  výběru.  Součástí  této  části  bude  samozřejmě  i  popis 

zvolených výzkumných metod a průběhu výzkumu a v závěru popis 

výsledků a jejich interpretace a zmapování jejich limitů, ome-

zení a možností pro jejich další rozpracování. Výzkumnou me-

todou této části bude Osgoodův sémantický diferenciál, který 

jsem  zvolil  proto,  že  ve  svém  hodnotícím  faktoru  umožňuje 

zkoumat postoje k různým situacím či emocím. Zbývající faktory 

(síly a aktivity), mohou k jednoduchému zhodnocení postoje k 

dané situaci přinést další rozměr(y) a umožní tak komplexnější 

porovnání jednotlivých situací.

Navíc způsob zjišťování postojů pomocí této metody mnohem 

lépe podchycuje méně vědomé a racionální aspekty postojů, ony 

hlubší a možná méně uvědomované složky, kterými jsou naše po-

stoje formovány.
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TEORETICKÁ ČÁST
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2.KRIZE

2.1. Vymezení pojmu krize

Pojem krize lze zaslechnout v mnoha různých kontextech. 

Hovoří se o ekonomické krizi, vládní krizi, společenské krizi, 

krizi v průběhu nemoci. Každý z těchto kontextů – ekonomický, 

politický, sociální, lékařský – vnímá krizi odlišným způsobem. 

Nejinak je tomu i u psychické krize, kterou se tato práce za-

bývá především. Jedno však mají všechny tyto rozličné oblasti 

společné. Jejich společným jmenovatelem je slovo krize.

Etymologie slova krize nás zavede k řeckému slovu κρίσις 

(krisis),  které  v původním  smyslu  znamená  rozhodnutí,  soud, 

událost. V kontextu lékařství také bod obratu ve vývoji nemo-

ci.(Onions, 1966, strana 229)

Již na začátku je vidět, že samotný původ slova krize nemá 

záporné konotace, které naopak jsou s tímto slovem v běžném 

povědomí  spojeny.  Vývoj  nemoci  (krize)  se  může  obrátit  jak 

k horšímu, ale taktéž k lepšímu. Tomuto aspektu krize se budu 

věnovat dále.
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Slovo krize bylo také používáno v kontextu antického dra-

matu ve starověkém Řecku. Krize byl pojem používaný pro ozna-

čení té části dramatu, kde dochází k rozuzlení děje. Je to vý-

sledek (dramatických) událostí, které se odehrály v předešlé 

části dramatu, v kolizi (Pavera, Všetička, 2002 s. 193). Tento 

výsledek mohl být jak pozitivní, tak i negativní. Vzhledem ke 

kulturnímu a historickému kontextu byl v antickém dramatu ten-

to výsledek převážně negativní. Po krizi tak následovala peri-

petie a konečně katastrofa (Vodáčková, 2002a, s. 28).

V podobném duchu, tedy, že krize pouze ohlašuje příchod 

katastrofy,  se  vyjadřují  i  další  autoři.  Thom  pojímá  krizi 

jako předzvěst katastrofy – tedy konečného zhroucení stávají-

cího  systému  (společenského,  psychického).  Krize,  tomuto 

zhroucení předcházející, považuje Thom za lokální a dočasné 

oblasti nestability, jejichž intenzita stále narůstá až pře-

roste v katastrofu. Krize je spíše kvantitativní poruchou (ne-

stabilitou) a její vyvrcholení v katastrofě pak přináší kva-

litativní změny ve fungování celého systému (Thom, 1992, s. 

23).  Thom  pokládá  krizi  a  následnou  katastrofu  za  vývojově 

prospěšné. Obojí pomáhá jedinci (společnosti) dosáhnout nejen 

kvantitativního růstu ve zvládání náročných situací (období), 

ale i přejít ke kvalitativně odlišným (kvalitnějším) způsobům 

fungování. (Thom, 1992, s. 27)

Tento vývojově pozitivní aspekt krizí vnímají i další au-

toři. Carl-Friedrich von Weizsäcker hovoří ve vývoji o období 

roviny v protikladu ke krizi, která ono plynulé a nevzrušené 

plynutí přerušuje a v důsledku vede k nastolení nové, kvalita-

tivně odlišné roviny (1992, s. 10).
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Pro psychologii je významné, že koncept krizí v této podo-

bě se objevuje v několika vývojových teoriích. Např. Erikson 

hovoří o psychosociálních vývojových krizích (1999, s. 56), 

kdy každé vývojové období klade na jedince požadavek zvládnutí 

základního vývojového sporu (např. základní důvěra x základní 

nedůvěra) -  „psychosociáloní vývoj postupuje kritickými kroky 

–  s  tím,  že  termín  „kritický“  se  vyznačuje  body  obratu, 

okamžiky  rozhodnutí  mezi  pokrokem  a  regresí,  integrací  a 

retardací“ (Erikson, 2002, s. 246).

Jak jsme mohli poznat, původní význam slova krize je růz-

norodý. Při hlubším pohledu, se krize ukazuje v poněkud od-

lišném světle, než jak jí běžně vnímáme. Spíše než rozuzlení 

dramatických  událostí,  považujeme  krizi  za  tyto  dramatické 

události samotné a vnímáme je jednoznačně jako negativní. Pů-

vodně  je  ovšem  krize  tím  okamžikem,  kdy  tyto  negativní 

okolnosti  končí  (ať  už  jakýmkoliv  způsobem)  a  začíná  něco 

nového. Krize je sice bolestná a nepříjemná, ale ve svém dů-

sledku  vede  ke  změně  dosavadního  fungování  a  může  pro  nás 

(osobu, společnost) být prospěšná. Někteří autoři ji dokonce 

považují za naprosto nezbytnou pro zdravý vývoj. I Číňané ten-

to dvojznačný charakter krize vnímají. Znaky které pro slovo 

krize používají (wei-ti) nesou samy o sobě význam „nebezpečí“ 

a „příležitost“ (Capra, 2002, s. 31; Honzák, Novotná, 1994, s. 

13).
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2.2. Psychická krize

V psychologii  je  pojem  krize  velice  komplexní.  Můžeme 

hovořit o partnerské krizi, osobnostní krizi, vývojové krizi. 

Všechny tyto krize nepochybně spadají do oblasti psychologie. 

Krize v této podobě bychom ovšem správně měli nazývat spíše 

krizovými událostmi. Přísně vzato jsou to právě ty události, 

které by v řeckém dramatu krizi samotné předcházely. Vodáčková 

definuje krizi  „jako subjektivně ohrožující situaci s velkým 

dynamickým nábojem, potenciálem změny. Bez ní by nebylo možné 

dosáhnout životního posunu, zrání“ (2002a, s. 28). I Vodáčková 

tedy zdůrazňuje onen, obvykle tak snadno zapomínaný, pozitivní 

aspekt krize. Tento možný pozitivní aspekt krize zdůrazňují i 

další autoři. Kastová píše, že „za určitých podmínek se krize 

může stát šancí k novému prožívání identity, lze z ní vyjít 

s novými možnostmi chování, s novou dimenzí prožívání sebe a 

světa, snad i přímo s novým prožitkem smyslu a s vědomím, že 

jsme se stali kompetentní nakládat se životem, že už nejsme 

životu pouze vystaveni“ (2000, s. 13).

Obzvlášť povrchnějším definicím krize tento pozitivní vliv 

krize na život jedince uniká. Například Hartl říká, že krize 

je  „situace selhání dosavadních regulativních mechanismů, ne-

funkčnost  v oblasti  biologické  (spánek,  potrava),  psychické 

(ztráta smyslu života), sociální (život s druhými).“ (2000, s. 

279) Tato definice krize zdůrazňuje pouze jednu její stránku, 

tu, která vyzdvihuje akutní nežádoucí symptomy a nikoliv to, k 

čemu krize může vést, jakým způsobem může být v životě uži-
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tečná. Je pozoruhodné, že pozitivní aspekt krize spíše zdů-

razňují ti autoři, kteří se ve své profesi krizi věnují, na-

příklad v rámci krizové intervence.

Základní definicí krize, kterou v různých variantách na-

cházíme i na dalších místech, můžeme vidět např. u Pasquali, 

Arnolodové, DeBasio a Alesiho:  „A crisis is a situation that 

cannot be readily resolved by an individual’s normal reper-

toire of coping strategies. Anxiety increases, the individual 

becomes more immobilized, and a sense of disequilibrium re-

sults. Crises are time limited in the sense that either posi-

tive or negative outcomes result within a four- to six- week 

period1“ (1985, s. 350). Tato definice ukazuje, že krize není 

pouze zátěžová situace samotná, nebo jen projevy, které tato 

situace vyvolá. Krize je komplexem dané dané situace, tak i 

reakce organismu na tuto situaci.

Tohoto pojetí krize se drží i Honzák s Novotnou, kdy krizi 

přisuzují to, že je časově ohraničená a dostává se na hranice 

(nebo je dokonce překračuje) našich dosavadních zkušeností a 

schopností -  „krizi můžeme definovat jako stav nebo situaci 

většinou  s  jasným  časovým  omezením,  kdy  naše  prostředky  a 

možnosti nedostačují nastoleným požadavkům, kdy věci se obra-

cejí nepředpokládaným směrem a náš plánovaný postup se dostává 

do závažného ohrožení“ (1994, s. 13).

V oblasti prací týkajících se krize panuje tedy v jejím 

definování  velká  shoda.  Víceméně  podobným  způsobem  definují 

1 Krize je taková situace, kterou nemůže jedinec jednoduše vyřešit pomocí 
běžného repertoáru strategií zvládání zátěžových situací. Narůstá úzkost a 
jedinec se stává čím dál více ochromený, což ústí do pocitu nerovnováhy. 
Krize jsou časově ohraničené ve smyslu, že ať už pozitivní nebo negativní 
důsledky se dostaví v rámci období čtyř až šesti týdnů.
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krizi i další autoři – Vodáčková (2002a, s. 28), Klimpl (1998, 

s. 29), Kastová (2000, s. 15), Eis (1994, s. 33).

2.3. Krize a související pojmy

V následující části vymezím termíny krize vůči jiným sou-

visejícím pojmům, které buď mají podobný význam, nebo hrají 

roli v rozvoji či řešení krize. Mezi tyto pojmy se řadí termí-

ny jako stres, stresor, stresová situace, zátěžová situace, 

psychická zátěž, těžkost, krizová situace a krizová interven-

ce.

2.3.1. Krize a zátěžová situace

Zátěžovou situací se obvykle myslí taková situace, která 

způsobuje  rozvoj  krize.  Krize,  tak  jak  byla  vymezena  výše, 

oproti tomu zahrnuje širší celek – jde, jak o zátěžovou situa-

ci samotnou, tak i o důsledky, které expozice této situaci 

nese na rovině psychické, fysiologické a sociální.

V kontextu výše napsaného jde v případě zátěžové situace o 

takový moment, jehož zvládnutí a vyřešení přesahuje jedincovy 

každodenní mechanismy vyrovnávání se ze zátěží. V této práci 

jde především o zátěž psychickou. Zátěžovou situaci tedy nelze 

hodnotit absolutně pouze z hlediska povahy oné situace, ale 

jako „subjektivní hladinu prožívané psychické zátěže ve smyslu 
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aktualizovaných disproporcí mezi předpoklady daného jedince a 

nároky prostředí na jeho psychiku“ (Mikšík, 2007, s. 173).

Pojmem úzce souvisejícím se zátěžovými situacemi je termín 

„(každo)denní  těžkosti“  (daily  hassles),  což  jsou  zátěžové 

situace spíše meritorní povahy, které ovšem svou opakovaností 

a pravidelností mohou mít stejné negativní účinky jako jedno-

rázová  závažná  zátěžová  situace  (DeLongis  et  al.,  1982,  s. 

120).

2.3.2. Krize a stres

Pojem stres je i v odborné literatuře používán nedůsledně 

a jsou jím označovány různé jevy. Jeho význam je navíc konta-

minován  častým  používáním  v  literatuře  neodborné  (Mikšík, 

2007, s. 223). Na jedné straně můžeme stresem označovat to, co 

výše vymezuji jako zátěžové situace - tedy okolnosti jejichž 

zvládnutí je pro jedince obtížné, nebo přinejmenším nepříjem-

né, na druhé straně označuje pojem stres někdy fysiologické, 

psychologické, sociální a ekonomické důsledky zátěžové situace 

(Křivohlavý, 2001, s. 169). Jindy je stresem označován komplex 

nepříznivých okolností i jejich důsledků (Křivohlavý, 2001, s. 

171), tedy to, co výše označuji jako krizi.

Vzhledem k této nejednoznačnosti ve vymezení termínu stres 

se budu jeho používání v tomto textu vyhýbat a omezím se spíše 

na použití termínu stresor, jehož význam je jednoznačný.
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2.3.3. Krize a stresor

Velmi podobným způsobem jako je vymezena stresová situace 

je vymezen i termín stresor. Křivohlavý říká, že pojem stresor 

se  používá  „pro  jednotlivé  nepříznivé  vlivy  (tlaky),  které 

mohou vést k tíživé osobní situaci člověka“ (2001, s. 170). V 

tomto smyslu, kdy je  stresor považován za nepříznivý faktor 

vedoucí k rozvoji tíživé osobní situace jedince, lze považovat 

pojmy zátěžová situace, psychická zátěž, stresová situace a 

stresor za navzájem odpovídající si.

V protikladu ke stresorům staví Křivohlavý tzv. salutory, 

tedy „faktory, které v těžké situaci člověka posilují, povzbu-

zují a dávají mu sílu, výdrž v boji i odvahu k dalšímu pokra-

čování zápasu se stresorem“ (2001, s. 170). Salutory mají tedy 

důležitou roli při zvládání zátěžových situací.

2.3.4. Krize a krizová intervence

Krizovou intervencí v tomto textu rozumím techniky a po-

stupy, vedoucí k zvládnutí zátěžové situace a jejích projevů 

(tedy komplexu jevů označovaných jako krize). Krizová inter-

vence se obvykle uplatňuje ve formě odborné pomoci. (Vodáč-

ková, 2002c, s. 60) Konkrétními postupy krizové intervence se 

zabývám v samostatné kapitole.
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2.4. Průběh krize

Ke vzniku psychické krize vede určitá cesta, některé udá-

losti jí předcházejí a některé faktory mohou jejímu vzniku za-

bránit. V literatuře se objevuje několik různých popisů průbě-

hu krize. V této části přiblížím ty základní. Všechny vycháze-

jí z bio-psycho-sociálního přístupu k jedinci, kdy rozkolísání 

jedné z těchto složek vede ke změnám ve všech ostatních slož-

kách. Toto rozkolísání je na jedné straně důsledkem konfronta-

ce se zátěžovou situací, ale na druhé straně už může fungovat 

jako snaha původní „střet“ se zátěží vyrovnat, utlumit. Jde 

tedy současně o modely homeostatické. Zátěžová událost vychýlí 

z  rovnováhy  celý  systém  (nebo  jeho  část)  a  ten  se  snaží, 

prostřednictvím  různých  mechanismů,  ztracenou  rovnováhu 

obnovit.

První pojetí událostí vedoucích ke krizi a možných variant 

reakcí jedince na tyto události, ukazuje diagram  1 na straně 

23  podle Aguilery a Messicka (Aguilera, Messick, 1986, s. 

69). Na  začátku  sledu  událostí,  které  vedou  ke  krizovému 

stavu, stojí lidský organismus ve stavu rovnováhy. Na tento 

organismus působí každodenně silnější či slabší zátěžové udá-

losti,  které  ho  přivádějí  do  stavu  nerovnováhy,  kterou  má 

ovšem organismus (a psychika) potřebu přivést zpět do stavu 

rovnováhy.
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Diagram  1: rozvoj krize podle  Aguilery a Messicka (Aguilera, 

Messick, 1986, s. 69)



Další průběh závisí na tom, jaké má jedinec osvojené vyva-

žovací faktory a strategie zvládání zátěžových situací. Při-

čemž  je  důležité  zdůraznit,  že  v různém  čase  mohou  různé 

situace  klást  na  jedince  naprosto  odlišné  nároky.  Lze  sice 

hovořit o tom, že určití jedinci mají lepší schopnost zátě-

žovou situaci zvládnout, nicméně nelze nikdy předem určit, jak 

bude který jedinec na danou situaci reagovat.

Pokud jsou dosavadní strategie zvládání zátěžových situací 

dostatečné, ke krizi vůbec nedochází a pro vyřešení zátěžové 

situace je využito dosavadních zkušeností. Z toho důvodu sice 

nedojde ke krizi, nicméně tím, že jedinec využije již naučené, 

neplní taková zátěžová situace roli spouštěče dalšího růstu a 

rozvoje jedince.

V případě,  že  jedinec  nemá  osvojené  strategie  pro 

zvládnutí zátěžové situace, není problém vyřešen, nerovnováha 

přetrvává a dochází ke krizi. To ovšem umožňuje další rozvoj a 

růst, protože pro překonání takové zátěžové situace se musí 

jedinec naučit něčemu novému. Zdroje pro toto osvojení nových 

strategií zvládání zátěže mohou být různé. Může jít o krea-

tivní adaptaci dosavadních strategií. Nicméně v tomto okamžiku 

je zásadní sociální podpora jedince, ať už jde o podporu od-

bornou,  tak  ale  především  o  podporu  nejbližšího  sociálního 

prostředí (rodina, přátelé, známí). To, kdy se jedinec dokáže 

s krizí vyrovnat sám adaptací dosavadních mechanismů a kdy již 

je  zapotřebí  pomoc  zvenčí,  ilustruje  druhý  model  rozvoje 

krize.

Caplan, podobně jako Aguilera a Messick, považuje za vý-

chozí bod před vznikem krize jedince v emoční rovnováze, na 

kterého působí různé hrozby (zátěžové situace), které ho mají 
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tendenci z této rovnováhy vyvést. Na základě těchto hrozeb se 

jedinec dostává do různých stádií rozvoje krize. V prvním stá-

diu dochází pouze ke krátkému, většinou nepozorovanému zvýšení 

napětí. V závislosti na vnitřních dispozicích jedince může buď 

dojít k automatickému vyřešení problému, nebo se krizový stav 

rozvíjí dále do druhého stádia, kdy je napětí vyvolané hrozbou 

již plně uvědomované. V této fázi je již řešení problému zcela 

vědomé a probíhá ve stylu pokusů a omylů. Když tímto způsobem 

nedojde k vyřešení zátěžové situace, rozvíjí se třetí stádium 

s dalším zvýšením napětí, úzkostí a nepohodou. Zde již je za-

potřebí k vyřešení situace hledat zcela nové postupy, které 

doposud nebyly v jedincově repertoáru zvládání zátěže. Právě 

tato fáze v sobě skrývá největší potenciál růstu a osobního 

rozvoje. (Caplan, 1964, s. 40)

Pokud se ale nepodaří ani v této fázi zátěžový moment eli-

minovat, přichází konečné čtvrté a poslední stadium krize, kdy 

se dále zvyšuje napětí, dochází k desorganisaci, krize nastu-

puje v plné své síle. V této fázi se již jedinec obvykle neo-

bejde bez pomoci zvenčí a stejně jako v předchozí fázi, musí k 

překonání zátěžové situace využít zcela nový postup – dříve 

naučené zde není funkční. Schéma tohoto modelu rozvoje krize 

ukazuje diagram 2 na straně 26. (Caplan, 1964, s. 40)
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Diagram 2: rozvoj krize podle Caplana (Caplan, 1964, s. 40)



Obě dvě předchozí pojetí rozvoje krize vycházejí z home-

ostatického pojetí organismu, kterému je vlastní jakékoliv vy-

chýlení z rovnováhy vyvážit reakcí, která by opět vedla k na-

stolení původní rovnováhy. První dva modely rozvoje krize se 

zaměřovaly spíše na vnitřní dynamiku průběhu cesty k psychické 

krizi. 

Dále bych rád zmínil model, který se spíše zaobírá vnější 

stránkou průběhu krize. Honzák  s  Novotnou  ilustrují  vznik  a 

průběh  psychické  krize  na  fysiologické  reakci  na  stresovou 

událost. Pokud je jedinec vystaven silnému stresoru, dostavuje 

se  v  první  chvíli  tzv.  poplachová  fáze,  kdy  dochází  k 

adrenergní reakci organismu, jinými slovy k jeho aktivizaci 

pro případný boj nebo útěk. Pokud je tato reakce k zvládnutí 

stresoru dostatečná, je zátěžová situace zvládnuta a k rozvoji 

dalších fází již nedochází. Pokud tato reakce dostatečná není 

dochází  buď  ke  katastrofě  (predátorovi  se  ani  neubrání  ani 

neuteče), nebo sice ke katastrofě nedochází, ale ohrožující 

situace přetrvává, stává se chronickou. Pak se rozvíjí tzv. 

všeobecný  adaptační  syndrom,  ve  kterém,  na  rozdíl  od  první 

fáze, dochází k útlumu. Tento útlum slouží především k úspoře 

energie a tím vytvoření takových adaptivních mechanismů, které 

by byly na stresor účinnou odpovědí. (Honzák, Novotná, 1994, 

s. 53)

Tento obraz fysiologické reakce na stres víceméně odpovídá 

i fázím psychické krize tak, jak je definují Honzák s Novotnou 

(1994, s. 15 – 24). Autoři zde popisují čtyři fáze krize.

(1) stadium prodromů krize – Jsou to signály, které nás 

na krizi upozorňují. Naneštěstí si jich většinou vší-

27



máme  až  zpětně.  Mohou  se  projevovat  mnoha  různými 

způsoby – od tělesných příznaků, přes komplikace v 

mezilidských vztazích, až po symboly ve snech.

(2) „Akutní fáze znamená srážku s někdy předvídatelnými, 

ale často nepředvídatelnými okolnostmi, nebo srážku s 

okolnostmi předvídatelnými, nicméně nezvládnutelnými. 

Trvá většinou krátce a v mnoha krizích se omezuje na 

hodiny až dny“ (Honzák, Novotná 1994, s. 16). Tato 

fáze  je  tedy  samotným,  i  když  časově  nejkratším, 

jádrem celého průběhu krize. Ve fysiologické rovině, 

která samozřejmě onu psychologickou zhusta doprovází 

jí odpovídá fáze aktivace orientační reakce.

(3) Chronická fáze je sbírání plodů (ať už hořkých či 

sladkých) naší reakce ve fázi předchozí. Na fysiolo-

gické rovině jde o zmiňovaný adaptační syndrom. Do-

chází zde k vytváření dalších efektivních postupů pro 

nakládání se zátěžovou situací.

(4) Fáze  vyústění  (restituce) posouvá  jedince  k  novým 

způsobům  fungování  v  životě  a  zvládání  zátěžových 

situací.  Obvykle  zde  již  dochází  k  znovunastolení 

psychické rovnováhy a člověk se navíc může ve svém 

vývoji dostat na kvalitativně vyšší úroveň fungování.
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2.5. Spouštěče krize

Aby mohlo k psychické krizi dojít, musí být splněny dvě 

základní podmínky. První z nich je samozřejmě přítomnost zátě-

žové situace, která má potenciál krizi vyvolat. Ovšem ta samá 

situace může u různých jedinců vést k rozdílným reakcím. U 

někoho  způsobí  vážnou  krizi,  někdo  jiný  tu  samou  situaci 

přestojí bez větších obtíží, ba si jí dokonce užije s příjem-

ným vzrušením až radostí. Druhou podmínkou je tedy psychický a 

fysický stav jedince, jednoduše stav organismu, který je daný 

jak celkovým osobnostním laděním, jež je víceméně stabilní v 

průběhu celého života, tak i aktuální kondicí, která se může 

poměrně rychle měnit. René Thom klasifikuje tři vnější a dvě 

vnitřní  příčiny  vzniku  krize  (1992,  s.  25).  Jejich  přehled 

spolu  s  příklady,  případně  vysvětlením,  je  v  tabulce  1 na 

straně 30.
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PŘÍČINY KRIZE

vnější příčiny krize vnitřní příčiny krize

ztráta objektu

- úmrtí blízké osoby

- rozchod (rozvod)

- ztráta zaměstnání

- ztráta majetku

- hrozba  čehokoliv  z  výše 

uvedeného

vývoj jedince

- veškeré  změny  dané  vý-

vojem jedince, např. pu-

berta,  adolescence,  od-

chod z domova rodičů

změna

- změna zaměstnání

- změna  zdravotního  stavu 

(onemocnění)

- stěhování atd.

ustrnutí jedince

- tento  spouštěč  nazývá 

Vodáčková (2002a, s. 36) 

krizí  zrání  nebo  krizí 

vývojovou. Tato krize má 

úzký  vztah  ke  krizi  z 

vývoje  jedince.  Krize  v 

důsledku  ustrnutí  na-

stává  nejčastěji  tam, 

kde  nedošlo  k  úspěšnému 

zvládnutí vývojové krize 

a v pozdějším životě to 

působí  jako  handicap  v 

běžném fungování

volba

- nutnost  rozhodování, 

především  mezi  dvěma 

nežádoucími variantami

Tabulka 1: Klasifikace příčin krizí podle Thoma (1992, s. 25)
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V Thomově rozdělení spouštěčů krize nejsou ovšem zohledně-

ny krize vznikající jako důsledek nějaké silně traumatizující 

události. Většina těchto krizí by se přirozeně dala zařadit do 

některé z výše uvedených kategorií. Například při vážné do-

pravní nehodě může dojít jak ke ztrátě blízké osoby, změně 

zdravotního stavu, nebo přinejmenším k finanční ztrátě. Nicmé-

ně traumaticky může působit na jedince i situace, která se ho 

osobně nijak nedotýká, ale je pouze jejím svědkem (např. do-

pravní nehoda), a to dokonce i jen zprostředkovaným způsobem 

(např. zprávy o přírodní katastrofě v médiích).

Mezi  krize  způsobené  náhlým  traumatizujícím  stresorem 

patří  také  krize  vyvolané  některými  trestnými  činy,  jakými 

jsou třeba znásilnění, nebo pohlavní zneužití. Obecně je tento 

druh krizí vyvolán takovými událostmi, nad kterými má člověk 

jen velmi malou, nebo dokonce žádnou, kontrolu.

Tyto faktory předcházející krizi, které u Thoma chybí, zo-

hledňuje Klimpl, který skupinu vnějších spouštěčů krizí ozna-

čuje za krize traumatické a kromě krize z důvodu ztráty, změny 

a volby, zařazuje do této kategorie i krize způsobené náhlým 

traumatickým spouštěčem. Druhou kategorií, kterou Klimpl zavá-

dí jsou krize z životních změn, kam spadají situace, které 

Thom řadí do kategorie vývojových krizí. O krizích v důsledku 

ustrnutí jedince Klimpl nehovoří. (Klimpl, 1998, s. 31)

Pravděpodobně nejkomplexnější typologii krizí, zohledňují-

cí jejich příčinu podává Pasquali, Arnoldová, DeBasio a Alesi 

(1985, s. 355). Rozlišují šest kategorií krizí.

1. situační krize

2. krize z očekávaných životních změn (tranzitorní krize)
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3. krize způsobené náhlou traumatizující událostí

4. krize zrání, vývojové krize

5. krize způsobené psychopatologií

6. krize způsobené akutními psychickými stavy

Do situačních krizí řadí tito autoři již zmiňované krize 

způsobené ztrátou, změnou nebo nutností volby. O tranzitorních 

krzích říkají „There are normal life crises that are anticipa-

ted on some degree by clients and over which, they may or may 

not have control2“ (1985, s. 356).

Vodáčková rozděluje tyto krize do oblasti vývoje jednot-

livce (puberta, adolescence, klimakterium) a do oblasti vývoje 

určitého  společenství  (nejčastěji  rodiny).  Obvyklé  situace 

jsou zde tyto: výběr partnera, sňatek, narození dítěte, odchod 

dítěte (dětí) z domova rodičů. Do této kategorie spadají i již 

zmiňované vývojové krize Eriksona a dalších autorů. (Vodáč-

ková, 2002a, s. 34)

Krize způsobené náhlou traumatizující událostí, se vysky-

tují i v dříve zmiňovaných typologiích krizí a již byly výše 

uvedeny. Stejně tak krize zrání (vývojové krize). Tento druh 

krizí se úzce váže ke krizím tranzitorním. Jde o krize způso-

bené tím, že některá z tranzitorních krizí nemohla v životě 

proběhnout úspěšně (nebo vůbec) a právě zkušenosti, které při 

překonávání tranzitorní krize měl jedinec získat, chybí při 

zvládání zátěžových situací později v životě. Pasquali, Arnol-

dová, DeBasio a Alesi uvádí, že „these crises result from ine-

ffective atempts to resolve interpersonal problems, that are 

related  to  more  deep-rooted  developmental  issues,  such  as 
2 Existují běžné životní krize, které klienti do určité míry očekávají a nad 
nimiž mohou mít nebo také nemusí mít kontrolu.
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dependency, power, value conflicts, intimacy and sexual iden-

tity3“ (1985, s. 356). Za příklad může posloužit situace mla-

dého muže, který se nemohl v období dospívání účinně osamo-

statnit od rodičů, a to i z objektivních důvodů (např. vážné 

onemocnění)  a  který  má  v  pozdějším  životě  potíže  se  samo-

statným fungováním a s navázáním plnohodnotného a rovnocenného 

partnerského vztahu, což v důsledku vede k rozvoji krize.

Krize  způsobené  psychopatologií  a  krize  způsobené  ne-

odkladnými psychickými stavy k sobě mají ve své etiologii po-

měrně  blízko.  U  první  z  těchto  kategorií  je  psychické 

onemocnění spíše jen percipitujícím faktorem, na který snáze 

dosedají ostatní vlivy způsobující krizi, které by u zdravého 

jedince krizi nevyvolaly. „Percipitorem krize zde může být vše 

předchozí – změna, ztráta, volba, vývojové nároky, ale je to 

způsobeno  specifickou  zranitelností  jedince  či  nerovnováhou 

rodinného systému.“ (Vodáčková, 2002a, s. 37). Nejčastěji v 

této skupině nalézáme osoby s poruchami osobnosti, závažnější-

mi neurotickými poruchami, závislé na psychoaktivních látkách 

či osoby s depresí a psychózou.

Krize způsobené neodkladnými psychickými stavy se objevují 

u  jedinců  přibližně  stejného  diagnostického  spektra,  hlavní 

roli  zde  ovšem  nehraje  jejich  zvýšená  vulnerabilita,  ale 

samotné projevy jejich onemocnění. Může jít například o halu-

cinace v důsledku psychotického onemocnění či akutní intoxika-

ce, sebevražedné chování atd.

3 Tyto krize vznikají díky bezvýsledným pokusům o vyřešení mezilidských po-
tíží, které se váží k hlubším vývojovým otázkám, jako například otázka zá-
vislosti, moci, konfliktu hodnot, intimity a sexuální identity.
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Všechny tyto kategorie krizí se projevují v široké škále 

konkrétních zátěžových situací, které v krizi ústí. O těchto 

jednotlivých situacích budu hovořit dále.

2.6. Projevy krize

Projevy krize jsou u různých jedinců v různých situacích 

velice rozdílné. Někdo reaguje spíše stažením se do sebe, pa-

sivitou, jiný naopak překypuje energií a (většinou bezcílnou a 

neefektivní)  aktivitou,  těkáním,  někdy  až  agresivitou.  Lze 

rozlišovat dvě základní oblasti projevů krize, a to psychické 

a fysiologické (tělesné) projevy krize. Ačkoliv se tyto ob-

lasti úzce prolínají, považuji za vhodné je v textu alespoň, 

do určité míry, rozlišovat. Činím tak především s ohledem na 

plánovaný výzkum.

Většina autorů se shoduje v tom, že primární reakcí, psy-

chickým projevem jedince v krizi, je úzkost. Člověk se dostává 

do  situace,  ve  které  jeho  obvyklé  adaptační  mechanismy  se-

lhávají  a  před  ním  se  rozprostírá  neznámá  krajina  možností 

dalšího vývoje situace. Neví, co ho v této krajině čeká, ví 

pouze, že to s největší pravděpodobnostní nebude (alespoň zpo-

čátku) nic příjemného. „Úzkost provází každou dezintegraci ob-

vyklého a každé nové uspořádání“ (Kastová, 2000, s. 18). Z 

této bezbřehosti nastalé situace, z neznáma, vyvěrá úzkost.
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Úzkost se projevuje jak na psychické rovině, tak i na 

rovině tělesné, a to především vegetativními projevy (zrych-

lený dech, pocení, zrychlený srdeční tep). Klimpl pojmenovává 

i dva protikladné způsoby vyvrcholení extrémní úzkosti. Jsou 

jimi anxiózní raptus a anxiózní stupor. Anxiózní raptus  „je 

vyvrcholením úzkostného napětí v pohybovém výbuchu, spojeném s 

ničením předmětů nebo násilím proti okolí“  (Klimpl, 1998, s. 

37). Tyto agresivní projevy extrémní úzkosti nemusí být ovšem 

zaměřeny pouze vůči okolí, ale stejně tak se mohou sebede-

struktivně obrátit vůči úzkostnému jedinci samotnému v podobě 

sebepoškozujících  nebo  sebevražedných  aktivit.  Agresivita  a 

zloba jsou také jedním z diagnostických kritérií pro akutní 

reakci na stres (F 43.0) podle desáté revize Mezinárodní kla-

sifikace nemocí (dále MKN-10) (Praško, 2002, s. 502). Projevy 

jedince  v  krizi  nemusí  ovšem  být  vždy  takto  vyhrocené, 

agresivní.  Běžné  je  spíše  jen  zrychlení  psychomotorického 

tempa, projevující se nejčastěji zrychlenou a překotnou řečí, 

kdy může být mluva člověka v krizi inkoherentní a nesrozumi-

telná. Na behaviorální úrovni se tato zvýšená aktivizace může 

projevovat bezcílnou a nesmyslnou aktivitou, těkáním.

Opačným pólem úzkostné reakce může být anxiózní stupor, 

kdy jsou naopak pozorovatelné reakce utlumené. Jedinec není 

schopný pohybu, jakékoliv činnosti (Klimpl, 1998, s. 37), v 

běžné řeči se mluví v takovém případě o tom, že člověk zůstal 

po střetu s nepředvídatelnou událostí „stát jako solný sloup.“ 

Praško  připomíná,  že  toto  ustrnutí  se  častěji  objevuje  v 

úvodních stádiích akutní reakce na stres, s tím, že se později 

symptomatika může proměnit do podoby přehnané a bezcílné ak-

tivity (2002, s. 501). Podobně se vyjadřuje i Smolík, který 
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hovoří o iniciáloním stádiu „omráčení,“ které je doprovázeno 

sníženou  orientací,  zúženým  vědomím  a  sníženou  orientací. 

„Tento stav může být následován buď dalším uzavřením se do 

sebe  (až  k  disociativnímu  stuporu),  nebo  agitovaností  a 

nadměrnou aktivitou (úniková  aktivita nebo fuga). Běžné jsou 

vegetativní  příznaky  panické  úzkosti  (tachykardie,  pocení, 

zčervenání).“ (Somolík, 1996, s. 268)

Ať  již  v  anxiózním  raptu  či  stuporu  se  kromě  jiného 

projevuje bezradnost, která vyvrcholení krize také obvykle do-

provází.  To  vyplývá  z  již  řečeného.  Jedinec  nemá  na  danou 

situaci připravené potřebné způsoby reagování a neobejde se 

„bez rady“, neví jak reagovat a pokud to ví, necítí se dosta-

tečně silný (kompetentní) takovou reakci provést – objevuje se 

bezmoc (Eis, 1994, s. 63). Prožitek bezmoci a bezradnosti je v 

prožívání krize jedním z nejsilnějších a nejvýznamnějších.

Na  rozdíl  od  úzkosti,  má  strach  již  nějaký  konkrétní 

předmět. Jedinec v krizi může prožívat i strach. Prožívání úz-

kosti a strachu se v projevech krize úzce proplétá. Člověk 

může mít strach ze ztráty zaměstnání, ale současně je přítomna 

úzkost z neznámé a nejisté budoucnosti. Navíc samotný strach, 

ve  formě  fobie,  může  být  ve  spojení  s  běžně  indiferentním 

podnětem u disponovaných jedinců příčinou rozvoje krize (Klim-

pl,  1998,  s.  38).  Mezi  další  prožitky  člověka  v  krizi  pak 

patří i smutek, deprese, zoufalství a zlost.

V příloze  I., na straně  142, uvádím úplná diagnostická 

kritéria MKN-10 pro Akutní reakci na stres a Diagnostického a 

statistického manuálu (dále DSM-IV) pro Akutní stresovou poru-

chu,  což  jsou  poruchy,  které  odpovídají  rozvoji  krize,  jak 

byla definována výše. Kritéria jsou převzata ze Smolíka (1996, 
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s. 269). Jak je vidět, jak v kritériích MKN-10, tak i DSM-IV, 

Akutní reakce na stres je vymezena poněkud úžeji, než je v li-

teratuře pojímána krize. Toto se týká především jejích příčin, 

za něž je považována především expozice traumatizující udá-

losti.  V  obou  klasifikacích  se  za  příčinu  krize  nepovažují 

faktory spojené s psychopatologií nebo intoxikací (viz vylu-

čovací podmínky MKN-10 a DSM-IV, body E., resp. H.), ani fak-

tory související s vývojem jedince, což, jak jsem zmínil výše, 

jsou  spouštěče,  o  kterých  autoři  zabývající  se  krizí  nepo-

chybují jako o jejích příčinách.

Doposud jsem v této kapitole hovořil spíše o psycholo-

gických a fysických projevech krize. Je to dáno tím, že tyto 

dvě stránky jsou jednak nejzjevnější, ale i tím, že je zdů-

razňují diagnostická kritéria MKN-10 i DSM-IV. Krize ovšem za-

sahuje i další stránky fungování jedince. Vycházíme-li z před-

pokladu, že člověk je jednotou bio-psycho-socio-spirituálních 

aspektů, není důvod předpokládat, že akutní krize sociální a 

spirituální stránky člověka nezasahuje.

Narušení fungování v sociální oblasti souvisí i s některý-

mi předchozími projevy krize. Díky zrychlenému, nebo naopak 

zpomalenému, psychomotorickému tempu může být výrazně narušena 

komunikace s okolím, což převážně negativně narušuje sociální 

vztahy. Dále se v krizi může projevovat tendence jedince ak-

tivně  se  sociálním  kontaktům  vyhýbat,  což  nejenže  sociální 

vztahy narušuje, ale navíc to jedince ochuzuje o výrazný zdroj 

podpory a možnost řešení krize. Přirozené je, že velká většina 

preciptorů  krize  má  zdroje  v  již  narušených  sociálních 

vztazích.
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Spirituální stránka člověka je v českém prostředí v krizi 

zasahována asi nejméně často. Naopak prožitá krize může rozvoj 

spirituality u člověka i podpořit. Ovšem u již věřících, může 

rozvoj krize přinášet velké pochyby o smysluplnosti víry a i 

když krize může v konečném důsledku víru posílit, jsou tyto 

pochyby vnímány ve stavu krize jako její další zintenzivnění a 

zhroucení další jistoty.

2.7. Zátěžové situace

V  předchozím  textu  jsem  popsal  obecné  příčiny  krize, 

nicméně v předložené práci se chci věnovat konkrétním zátě-

žovým situacím, které krizi vyvolávají. I když jsem zmínil, že 

vznik krize není nikdy pouze důsledkem působení určité situa-

ce,  ani  důsledkem  snížené  odolnosti  jedince,  ale  vždy 

společným vlivem obou těchto faktorů, není možné zastřít sku-

tečnost, že určité události a situace v našich životech mají u 

většiny lidí vyšší potenciál k vyvolání krize. Z tohoto důvodu 

vznikaly seznamy zátěžových situací, spolu s hodnocením jejich 

„závažnosti“.

Dříve než se budu jednotlivým zátěžovým situacím věnovat, 

považuji za nezbytné tento termín ukotvit a vymezit, v jakém 

vztahu  je  k  ostatním  podobným  termínům,  jako  např.  stres, 

stresor, salutor.  „Termínu stres se začalo používat ve dvou 

různých významech: jednak pro situaci člověka, který se na-
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chází v tlaku nepříznivých životních podmínek, jednak pro růz-

né faktory, které člověka vystavují tlaku. V tomto druhém po-

jetí se pro jednotlivé nepříznivé vlivy (tlaky), které mohou 

vést  k tíživé  osobní situaci  člověka, nyní  používá termínu 

„stresory“ “ (Křivohlavý 2001, s. 101). V souladu s tímto vy-

mezením  používám  termín  „zátěžové  situace“  pro  ony  faktory 

(vlivy, tlaky), které vedou podle Křivohlavého k tíživé osobní 

situaci. Pojem „zátěžová situace“ tedy odpovídá pojmu „stre-

sor“. Ačkoliv se tato práce věnuje především zátěžovým situa-

cím, považuji za vhodné zmínit, že kromě stresorů existují i 

tzv. salutory, což jsou vlivy mající opačný vliv než stresory. 

Jedince tedy nedostávají do tíživé osobní situace, ale spíše 

ho z ní pozvedají, pomáhají mu tíživou situaci lépe zvládnout. 

(Křivohlavý 2001, s. 170) Vybraným salutorům se budu věnovat v 

kapitole  popisující  techniky  zvládání  náročných  životních 

situací.

Jedním z nejznámějších seznamů zátěžových situací je tzv. 

„social  readjustment  rating  scale“  od  autorů  Holmes  a  Rahe 

(1967, s. 216). Škála předkládá seznam jednotlivých zátěžových 

situací spolu s bodovým hodnocením jejich závažnosti. Celý se-

znam ukazuje tabulka v příloze II. na straně 145.

Již při zběžném pohledu na tabulku vidíme, že převážná 

většina událostí je z oblasti situačních precipitorů krize a v 

podstatě vůbec nezohledňuje krize související s vývojem jedin-

ce a krize vyvěrající z psychopatologie. Vzhledem k tomu, že 

výzkum, který je součástí této práce, se bude zaměřovat právě 

na každodenní zátěžové situace a jejich vnímání a nebude se 

věnovat  vývojovým  krizím  a  krizím  pramenícím  z  psychopa-
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tologie, lze tento seznam i přes zmíněné limity, úspěšně pou-

žít pro přípravu samotného výzkumu.

Odlišný pohled na členění zátěžových situací podává Křivo-

hlavý. Zátěžové situace rozděluje do několika skupin, v nichž 

konkrétní události dále specifikuje. Jednotlivé skupiny jsou 

vymezeny takto (2001, s. 174):

● stresory v zaměstnání

- přetížení množstvím práce

- časový stres

- neúměrně velká odpovědnost

- nevyjasnění pravomocí

- vysilující snaha o kariéru

- pracovní kontakt s lidmi

- nezaměstnanost

● vztahy mezi lidmi

- hádky, konflikty

- partnerské potíže

- rozvod

● negativní sociální jevy

- oběť trestného činu

- svědek trestného činu

● nesvoboda a pocit bezmoci

● dlouhodobé napětí

● omezený prostor

● nedostatek spánku
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Křivohlavý  nepodává  tak  komplexní  přehled  jednotlivých 

situací, spíše definuje oblasti, ve kterých se zátěžové udá-

losti nejčastěji vyskytují.

Vrátím-li se k seznamu Holmese a Raheho zjistím, že je mu 

vytýkána  nízká  psychometrická  propracovanost,  která  limituje 

možnosti jeho využití při posuzování rizika rozvoje krize po 

expozici většímu množství zátěžových událostí (Raphael, Cloit-

re, Dohrendwend, 1991, s. 65; Monroe et al., 2006, s. 114).

Vliv menšího množství drobných stresorů, které jsou samo-

statně vpodstatě neškodné, na rozvoj krize je rozpracován pře-

devším v Lazarusově koncepci „daily hassles“, což jsou podle 

Lazaruse a DeLongis  „irritating, frustrating, distressing de-

mands and troubled relationships that plague us day in and day 

out. Some of these hassles are transient, others are repeated 

or even chronic. These hassles should be distinguished from 

dramatic, change-centered life events.4“ Autoři řadí mezi tyto 

každodenní starosti situace jako  ztrátu věci, nedostatek času 

na rodinu, vyplňování formulářů, příprava jídla, starosti s 

váhou, nudnou práci. (Lazarus, DeLongis, 1983, s. 245)

Opakované každodenní těžkosti mohou mít na rozvoj krize i 

případných  zdravotních  komplikací  mnohem  větší  vliv,  než 

jednorázová,  byť  zásadní  zátěžová  situace,  jak  výzkumně 

prokázala DeLongis et al. (1982, s. 131).

Existují i další seznamy zátěžových situací, jejich vznik 

je nicméně úzce vázán na klinickou praxi, kde tyto seznamy 

sloužily  k  diagnostickým  účelům  pro  stanovení  míry  a  zá-

važnosti vlivu zátěžových situací na fungování jedince. Tyto 
4  iritující, frustrující, stresující požadavky a problematické vztahy, kte-
ré nás každodenně trápí. Některé z nich jsou přechodné, jiné jsou opakované 
nebo dokonce chronické. Tyto těžkosti je třeba odlišovat od dramatických na 
změně založených životních událostí.
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diagnostické seznamy zátěžových situací popisuji v následující 

samostatné podkapitole.

2.7.1. Diagnostika vlivu zátěžových situací

Výše uvedené seznamy zátěžových situací jsou spíše akade-

mické a nezohledňují příliš klinické potřeby. Ačkoliv se se-

znam Holmese a Raheho používal i pro posuzování míry zátěže, 

má pro tyto účely některé nedostatky. Je například příliš za-

měřen na dospělou populaci a není tak vhodný pro posuzování 

míry zátěže u dětí a dospívajících, pro které jsou závažné 

jiné situace, než pro dospělé, resp. se dostávají do situací, 

které v dospělém věku nejsou obvyklé a vice versa. Seznam Hol-

mese a Raheho je navíc velice povrchní a zachycuje širokou 

škálu různých událostí, ale v žádné oblasti nezachází více do 

hloubky. Přirozené jsou i odlišnosti kulturní, v důsledku kte-

rých může mít jedna situace odlišné hodnocení míry závažnosti 

v různých oblastech, lidmi různých kultur a etnik.

Ze všech těchto důvodů začaly vznikat další diagnostické 

metody zjišťující aktuální míru zátěže. Většinou jde o sebe-

hodnotící dotazníky podobné „Tabulce životních událostí“ Hol-

mese a Raheho. Jedním z nich je například „The Traumatic Life 

Events Questionnaire (TLEQ)“, který, podobně jako seznam udá-

lostí Holmese a Raheho, pracuje se seznamem závažnějších zátě-

žových  situací,  do  kterých  se  jedinec  v  průběhu  života 

dostává.  Jednotlivé  události  ovšem  nejsou  v  dotazníku  poj-

menovávány, ale jsou popsány behaviorálně. Například položka 

dotazující se na tělesné týrání v dětství zní: „Byl/a jste tě-
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lesně trestán/a způsobem, který vedl ke vzniku odřenin, spá-

lenin, řezných ran nebo zlomenin?“ Respondent na jednotlivé 

otázky odpovídá vyznačením jejich četnosti na škále nikdy – 

jednou – dvakrát – více než dvakrát (uveďte počet). Jednotlivé 

situace, které dotazník hodnotí jsou tyto: (1) přírodní kata-

strofa, (2) větší dopravní nehoda se zraněním nebo úmrtím, (3) 

jiná nehoda se zraněním nebo smrtí, (4) ohrožení válkou, (5) 

náhlé, neočekávané úmrtí blízkého přítele nebo milované osoby, 

(6) ozbrojené přepadení, (7) závažný fysický útok známým nebo 

cizím člověkem, (8) svědkem závažného fysického útoku známým 

nebo cizím člověkem, (9) ohrožení smrtí nebo závažným tělesným 

poškozením, (10) tělesné týrání v dětství, (11) svědkem domá-

cího  násilí,  (12)  tělesné  týrání  partnerem,  (13)  sexuální 

kontakt v dětství a dospívání s osobou straší o nejméně 5 let, 

(14)  nedobrovolný  sexuální  kontakt  v  dětství  a  dospívání  s 

osobou  straší  méně  než  5  let,  (15)  nedobrovolný  sexuální 

kontakt v dospělosti, a (16) pronásledování cizí osobou (Kuba-

ny et al., 2000, s. 212).

Jak je vidět, i tento formát dotazníku zátěžových situací 

je limitovaný. Především se věnuje pouze těm nejzávažnějším 

situacím, přičemž rozvoj krize může být způsoben nejen jednou 

převratnou  událostí,  ale  také  dlouhodobým  působením  jednoho 

nebo více drobných stresorů. Toto omezení dotazníku je způso-

beno především tím, že jednotlivé kategorie zátěžových situací 

byly voleny především s ohledem na diagnostická kritéria DSM-

IV.  pro  posttraumatickou  stresovou  poruchu.  Je  zjevné,  že 

člověk  může  prodělat  vážnou  krizi,  aniž  by  musel  splňovat 

všechna požadovaná kritéria pro akutní reakci na stres, nebo 

pro posttraumatickou stresovou poruchu. Navíc je tento dotaz-
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ník zaměřen více do minulosti a nevěnuje se tolik aktuální 

přítomnosti.

Mezi další dotazníky zátěžových životních událostí patří 

škála životních událostí z Psychiatric Epidemiology Research 

Instrument  (PERI),  která  obsahuje  80  kategorií  událostí 

(Raphael, Cloitre, Dohrendwend, 1991, s. 65) dále Shedule of 

Recent Experiences (SRE) a polostrukturovaný rozhovor o život-

ních  událostech  Life  Event  Difficulity  Shedule  (LEDS) 

(Raphael,  Cloitre,  Dohrendwend,  1991,  s.  64).  Dále  pak  pro 

děti určená  25ti položková škála The Life Events Scale for 

Children  (LES-C)  (McLaughlin,  Hatzenbuehler,  2009,  s.  661). 

Pro adolescenty je určena Adolescent Percieved Events Scale 

nebo  Life Events Interview for Adolescents (LEIA) (Grant et 

al., 2004, s. 414).
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3.SPIRITUALITA A KRIZE

3.1. Spiritualita, náboženství – vymezení pojmů

V této části bych se rád věnoval vymezení základních pojmů 

souvisejících s náboženstvím. Za klíčové pojmy považuji právě 

náboženství a spolu s ním spiritualitu.

Náboženství bylo po dlouhou část historie považováno za 

vnitřní prožitek vztahu k transcendentnu a zároveň za institu-

cionální rámec, ve kterém se tento prožitek nejčastěji ode-

hrává – církev (Hill, Pargament, 2008, s. 3). Ovšem již Wil-

liam James, ve své knize Druhy náboženské zkušenosti z počátku 

20. století (český překlad James, 1930, s. 29), rozlišuje tzv. 

náboženství naukové, které je v tehdejší době reprezentováno 

oficiálními náboženskými dogmaty a mocenskou strukturou růz-

ných křesťanských denominací, a náboženství osobní, čisté, pod 

kterým  vidí  právě  onen  vnitřní  prožitek  vztahu  k  transcen-

dentnu.  Tuto  dichotomii  náboženské  zkušenosti  popisuje  i 

Maslow, když říká že „v historii mnoha náboženství vidím ten-

denci vytvářet dvě krajní křídla „mystické“ a individuální na 

jedné  straně  a  normativní  a  organisační  na  straně  druhé.“ 

(Maslow, 1992, s. 7). Maslow tvrdí, že většina lidí ztrácí a 
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zapomíná subjektivní náboženskou zkušenost a stává se pouhým 

vykonavatelem vnějškových projevů víry – úkonů, gest. Spiri-

tualita  se  vyznačuje  vnitřní  motivací,  potřebou  jedince  po 

transcendenci.  Je  více  charakterizována  vnitřním  prožitkem 

vztahu k tomuto transcendentu. Náboženství je pak institucio-

nalizovaná forma této potřeby transcendence, která je ovliv-

ňovaná společenskými podmínkami. U náboženství není ale zdale-

ka samozřejmé, že je tato potřeba transcendence i naplňována. 

(Maslow, 1992, s. 7)

Toto  počáteční  rozlišení  vnějších  náboženských  úkonů  a 

vnitřního prožitku se nakonec rozvinulo v rozlišení mezi ná-

boženstvím  (religion)  a  spiritualitou,  kde  první  znamená 

vnější  úkony  a  druhé  právě  onen  vnitřní  prožitek,  přičemž 

obecné  vnímání  těchto  dvou  pojmů  jim  přisuzuje  i  jisté 

hodnotové charakteristiky – náboženství je vnímáno negativně, 

zatímco  spiritualita  pozitivně  (Zinnbauer  et  al.,  1997,  s. 

551). Toto negativní vnímání náboženství lze vidět i u Grofa, 

když říká že  „Spiritualita vyjadřuje zvláštní vztah mezi je-

dincem a kosmem a ve své podstatě je osobní a soukromou zá-

ležitostí. Pro srovnání, organisované náboženství je institu-

cionalizovaná  skupinová  činnost  odehrávající  se  v  určitých 

místech – v chrámě či v kostele – a předpokládá systém pově-

řených hodnostářů, kteří mohou, ale nemusí, mít osobní zážitky 

duchovních skutečností. Jakmile se náboženství stává organi-

sovanou  záležitostí,  často  zcela  ztrácí  spojení  se  svým 

duchovním zdrojem a mění se ve světskou instituci, která těží 

z lidských duchovních potřeb, aniž by je uspokojovala“ (Grof, 

2007, s. 224).
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Hill s Pargamentem ovšem tvrdí, že tato dichotomizace je 

do značné míry umělá. Osobní spirituální zážitek nevykořeni-

telně  vyrůstá  ze  společenství,  kterým  je  jedinec  obklopen, 

jakkoliv si může jednotlivý duchovně praktikující přát opak. 

(2008, s. 4)

I Holm zmiňuje, že náboženský život je možné rozčlenit do 

tří skupin, a to do skupiny názorů, chování a zážitků. Za-

hrnuje do  náboženství i onen vnitřní prožitek, kteří jiní au-

toři vyčleňují samostatně jako spiritualitu. (Holm, 1998, s. 

20) Holm zároveň říká, že „každé náboženství existuje v soci-

álním kontextu. Nemůžeme si představit náboženství bez skupiny 

jednotlivců, kteří jej praktikují“ (Holm, 1998, s. 19). Stejný 

názor má i Sokol, který mluví o tom, že  „jakkoli se tedy v 

moderní době náboženství stává vnitřní věcí svobodných lidí, 

nemůže se stát něčím čistě soukromým: jde v něm právě o to, co 

je všem lidem společné“ (1998, s. 249).

Širší  vymezení  spirituality  podává  Hill  a  Pargament. 

„Spirituality can be understood as a search for sacred ..., 

sacred refers to those special objects or events set apart 

from the ordinary and thus deserving veneration5“ (2008, s. 4). 

Podobně  James  považuje  náboženství  osobní  (spiritualitu)  za 

„city, skutky a zkušenosti jednotlivých lidí v jejich osamo-

cenosti, pokud si sami uvědomují svůj vztah k božstvu, ať za 

toto božstvo pokládají cokoliv“ (James 1930, s. 31).

Spiritualitu  tedy  můžeme  považovat  za  osobní  vztah  k 

transcedndentnu. Toto transcendentno není nezbytně nutné vní-

mat jako boha, ale jako cokoliv, co běžný život jedince pře-

5 Spiritualitu můžeme chápat jako hledání posvátného ..., posvátné jsou vý-
jimečné předměty a události, které se odlišují od každodenního, a proto si 
zasluhují úctu.
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kračuje. Z hlediska dvou náboženství zkoumaných v této práci 

je to u křesťanství právě Bůh, zatímco v buddhismu touto enti-

tou může být například nibbána6, jako stav, k němuž praktikují-

cí směřuje. Náboženstvím pak v tomto kontextu rozumím spole-

čenský rámec, v kterém tento vztah k transcendentnu vyrůstá.

Pro účely této práce považuji za vhodné používat jak ter-

mín náboženství, tak termín spiritualita, s tím, že je zapo-

třebí se striktně držet jejich čistě popisného charakteru a 

nepřipisovat jim jakékoliv (ať již kladné či záporné) hodnotí-

cí  konotace.  Za  spiritualitu  tak  považuji  vnitřní  prožitek 

související  se  vztahem  k  posvátnu  (transcendentnu). Oproti 

tomu náboženství je pak především společenským rámcem, ve kte-

rém se tento prožitek odehrává. V textu budu nicméně častěji 

používat slovo spiritualita, protože i následující výzkum bude 

více zaměřen na osobní prožitek jednotlivých duchovně prakti-

kujících, než na společenský kontext. Ovšem, i přes právě vy-

řčené,  je  třeba  mít  na  vědomí  a  opět  zdůraznit,  že  osobní 

prožitky a postoje (které jsou právě předmětem výzkumné části 

textu) vyrůstají a jsou  nevyhnutelně utvářeny společenstvím, 

ve kterém se jedinec pohybuje.

6 Slovo nibbána je v jazyce páli a odpovídá sanskrtskému pojmu nirvána, kte-
rý je běžně známý a používaný i v středoevropském prostředí. Při používání 
termínů používaných v buddhismu, se budu držet jazyka páli, protože se 
jedná o jazyk, ve kterém jsou sepsány kanonické knihy původního buddhismu. 
Na případné odlišnosti od častěji užívaných sanskrtských pojmů v textu upo-
zorním. Více viz Buddhistický slovník (Nyanatiloka, 2009).
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3.2. Spiritualita a psychologie

3.2.1. Historický přehled

Spiritualita i náboženství stály dlouhou dobu spíše na 

okraji zájmu vědeckého bádání, ať již psychologie, nebo jiných 

oborů. Důvodem bylo pozitivistické přesvědčení, že náboženská 

zkušenost nemůže být zkoumána vědeckými prostředky. Toto pozi-

tivistické přesvědčení o nemožnosti vědecky pojmout spiritua-

litu vrcholilo v 19. století, kdy se jako věda ustanovovala i 

psychologie. (Klouda, Kolářová, Žitník, 2007, s. 8)

Dlouhou  dobu  se  v  psychologickém  zkoumání  jako  jeho 

předmět  objevovaly  pouze  ty  jevy,  které  bylo  možné  ověřit 

přímým pozorováním a měřením. Výjimkou ve vědeckém pojímání 

náboženství byl pouze Francis Galton, který se ve své knize 

Hereditary Genius zabývá vlivem modlitby na zdraví a životními 

očekáváními nábožensky a nenábožensky založených lidí (McCor-

mic, 2004, s. 52)

Velkou změnu v postoji k náboženství přináší do psycho-

logie Sigmund Freud. Ve své teorii operuje s pojmy z oblasti 

náboženství a pro mnohé svými vývody silně dehonestuje celou 

náboženskou oblast. Freud tvrdí, že všechny náboženské projevy 

a  prožitky  jsou  pouze  neurotickými  tendencemi  vyjadřujícími 

nevědomé přání po ochraně Bohem – Otcem.  (Klouda, Kolářová, 

Žitník, 2007, s. 9)
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„Víra v Boha je iluzorním naplněním touhy po otci, který 

vyřeší všechny problémy, na něž sami nestačíme. Tato touha je 

infantilní, iracionální a na vědomé úrovni zapomenutá (vytěs-

něná), proto si nejsme vědomi psychologického základu své víry 

v Boha. V podstatě však jde o vztah malého dítěte k otci, kte-

rý je viděn jako všemocný a který snadno prohlédne každý pokus 

oklamat ho“ (Říčan, 2007, s. 158).

Jakkoliv negativní a ponižující se může Freudův pohled na 

náboženství a spiritualitu jevit, nelze mu upřít to, že ra-

dikálně rozšiřuje předměty, kterými se psychologie do budoucna 

může zabývat. Spiritualita se pak stává běžnou součástí prací 

dalších psychologů, jako například Junga nebo Frankla. U těch-

to autorů se spirituální aspekt objevuje jako běžná součást 

fungování lidské psýché a tvoří tak spíše součást jejich kon-

cepce osobnosti. Jde o psychologizující postoje k náboženství. 

Nicméně již v roce 1901 publikuje William James svou knihu The 

varieties of religious experience (český překlad James, 1930), 

ve které systematicky mapuje celou oblast náboženství a spiri-

tuality.

Dalším autorem, který se ve svém díle věnuje spiritualitě 

a religiositě byl V. E. Frankl, který o spirituální aspekt 

rozšiřuje vnímání člověka, jež byl doposud v psychologii roz-

dělován pouze na svou biologickou a psychologickou stránku. 

Frankl poukazuje na potřebu transcendence když říká že, „být 

člověkem znamená být zaměřen a zacílen na něco, co není opět 

on sám. Pokud už lidská existence neukazuje za sebe samu, ne-

bude mít smysl, ba bude nemožné zůstat na živu“ (Frankl, 1997, 

s. 21).
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Ačkoliv zde hovořím o autorech, kteří se ve své práci ná-

boženství a spiritualitě věnovali, je nutné konstatovat, že 

spiritualita a náboženství stojí stále spíše na okraji zájmu 

současné  psychologie.  Vzniklo  sice  několik  psychoterapeu-

tických směrů, které vycházejí z určitých spirituálních prak-

tik, nicméně, jak zjistili Hill s Pargamentem, tvoří texty s 

tématikou spirituality pouze 2,7% kvantitativních výzkumů pub-

likovaných  v  sedmi  hlavních  psychologických  časopisech  vy-

dávaných  Americkou  psychologickou  asociací.  Navíc  byla  ve 

většině těchto výzkumů spiritualita přidána pouze jako doplň-

ková proměnná. (Hill, Pargament, 2008, s. 4)

3.2.2. Současné psychologické výzkumy 

spirituality

Asi největší rozkvět zaznamenaly výzkumy a texty zabývají-

cí se náboženstvím a spiritualitou v psychologii v oblasti po-

zitivní psychologie a psychologie zdraví (Křivohlavý, 2004, s. 

177).

„Přístup pozitivní psychologie se úzce prolíná s přístu-

pem spirituálním – v obou případech jsou v popředí zájmu vyšší 

hodnoty. Cílem pozitivní psychologie, stejně jako spirituali-

ty, jsou kvality života jako láska, naděje, radost, odpuštění, 

moudrost. Proto se v rámci pozitivní psychologie věnuje značná 

pozornost  právě  spiritualitě  a  jejím  souvislostem.  V  tomto 

světle je spiritualita vnímána jako pozitivní.“ (Klouda, Kolá-

řová, Žitník, 2007, s. 10)
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V těchto oblastech se výzkumy hojně zabývají souvislostmi 

spirituality a zdraví (nemoci), well-beingu, kvality života a 

zvládání  zátěžových  situací.  Přehled  a  zhodnocení  některých 

výzkumů v této oblasti podávají Powell, Shahabi a Thoresen ve 

své studii Religion and spirituality: Linkages to physical he-

alth, kde na základě metaanalýzy 44 výzkumných studií zkoumají 

9 různých hypotéz týkajících se vlivu spirituality na zdraví a 

nemoc dochází k závěru že „religion and/or spirituality could 

have an impact on physical health as a protective resource 

that  prevents the  development of  disease in  healthy people 

and/or as a coping resource that buffers the impact of disease 

in patients7“ (Powel, Shahabi, Thoresen, 2003, s. 48).

Zásadním příspěvkem k výzkumu vlivu religiosity na zdraví 

je tzv. Alameda study, během něhíž bylo longitudinálně sle-

dováno  5286  osob,  u  nichž  byl  zkoumán  vztah  mezi  různými 

proměnnými – z nichž zásadní jsou míra religiosity a mortali-

ta. Výsledky ukazují, že mezi těmi, kteří pravidelně navště-

vovali kostel, je menší úmrtnost než u osob, které do kostela 

nechodí, nebo chodí nepravidelně. (Strawbridge, Cohen, Shema, 

Kaplan, 1997, s. 958)

Podobně byl zkoumán vztah mezi vírou a duševním zdravím. 

Rosmarin, Pirutinsky, Pargament, Krumeri zkoumali vliv víry a 

duševního zdraví u židů v závislosti na intenzitě jejich víry. 

Ukázalo  se,  že  u  ortodoxních  židů  se,  oproti  neortodoxním, 

častěji vyskytují deprese a úzkost. (2009, s. 183)

K podobným výsledkům došli Bergin et al., kteří se nezamě-

řovali úzce na židovskou víru, ale zkoumali vztah mezi charak-

7 náboženství a/nebo spiritualita může mít vliv na tělesné zdraví jako 
ochranný zdroj, který chrání zdravé lidi před rozvojem nemoci a/nebo jako 
copingový mechanismus, který zmírňuje vliv nemoci u nemocných
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teristikami spirituality a duševním zdravím v širší populaci. 

Jedním z výsledků je zjištění, že osoby silně religiósní mají 

větší tendenci k duševnímu onemocnění, zatímco  osoby, jejichž 

víra je spíše vlažná, jsou duševně zdravější. (1988, s. 93)

Oba tyto výzkumy ukazují, že nelze paušálně hodnotit vliv 

víry na život jedince. Vždy je třeba brát v úvahu i charakte-

ristiky, kterými se tato víra vyznačuje.

Další oblastí, která je v současné době předmětem zájmu, 

je role religiosity v klinické praxi. Z hlediska psychoterapie 

by například mělo být zohledněno, zda je klient věřící, zda 

jsou  potíže,  s  kterými  přichází  ve  vztahu  k  jeho  víře,  či 

nikoliv (Pargament, Krumeri 2009, s. 96). Podobným způsobem 

uvažují i Čierná a Mamula v rámci práce s klientem v krizové 

intervenci. Oproti výše zmíněnému ohledu k víře klienta, při-

nášejí ještě rozměr vztahu mezi vírou (respektive sekulárním 

postojem) terapeuta a klienta (2002, s. 319 – 321).

V  oblasti  vztahu  mezi  náboženstvím,  spiritualitou  a 

zdravím, případně zvládáním životních těžkostí, existuje mnoho 

dalších  výzkumů  zkoumajících  vliv  víry  na  zvládání  různých 

chorob (např. migrény) (Wachholtz, Pargament, 2008), nebo u 

různých specifických skupin, jako jsou děti s astmatem (Beno-

re, Pargament, Pendleton, 2008). Detailnější popis těchto a 

dalších prací ovšem přesahuje možnosti tohoto textu.
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4.ZVLÁDÁNÍ KRIZE

V následující části se budu věnovat popisu toho, jakým 

způsobem jsou krize a zátěžové situace vnímány v obou zkou-

maných  duchovních  směrech  a  jaké  nabízejí  jejich  kanonické 

texty způsoby řešení. Podobně se zaměřím na to, jakým způsobem 

jsou tematizovány způsoby zvládání zátěžových situacích v ob-

lasti současné psychologie.

Na tomto místě je důležité upozornit na to, že dělení způ-

sobů  zvládání  krize  na  základě  příslušnosti  k  určitému 

duchovnímu směru nebo na základě odborného rozpracování v rám-

ci psychologie, jak jej provádí tento text, je do značné míry 

umělé a slouží pouze k zpřehlednění textu. Je totiž nepopira-

telné, že většinu psychologických a sociálních mechanismů vy-

rovnávání se s krizí (ať již patologických či nikoliv), jak je 

popisuji v kapitole věnující se způsobům zvládání zátěžových 

situací v rámci psychologie, používá jak věřící, tak i člověk 

bez vyznání. Některé postupy, které využívají jednotlivá vy-

znání, by bylo dokonce možné z psychologického pohledu zařadit 

do  kategorie  obran  (zralých  či  nezralých).  Naopak  i  člověk 

striktně odmítající ve svém životě jakékoliv stopy spirituali-

ty, u něhož by se při zvládání zátěžových situací daly oče-

kávat spíše racionální a „vědecky ověřené“ postupy, může být 
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pod tlakem ochoten využít i postup typický spíše pro věřícího 

člověka.  Použité  členění  chce  pouze  zdůraznit  to,  co  je  v 

zvládání zátěžové situace pro danou skupinu typické a čím se 

odlišuje od ostatních.

4.1. Krize a náboženství

Původní význam náboženství spočívá v tom, že dává odpovědi 

na  otázky.  Ne  jen  tak  na  ledajaké  otázky,  ale  na  základní 

otázky lidského bytí. Jak vznikl svět? Co je naším posláním v 

tomto světě? A v neposlední řadě pak i na otázky: Jaký je smy-

sl utrpení, které na tomto světě prožíváme? Proč toto utrpení 

existuje? Jak se tomuto utrpení vyhnout? (Sokol 1998, s. 248)

Tyto  otázky  jsou  společné  většině  náboženských  systémů 

světa. Například v buddhismu je otázka utrpení klíčová, ob-

jevuje  se  v  samotném  základu  Buddhova  učení,  v  takzvaných 

čtyřech ušlechtilých pravdách. Podobně i Bible vysvětluje na 

mnoha místech důvody lidského utrpení, jeho smysl a cestu k 

jeho překonání.

Jakkoliv  je  odlišné  vysvětlení  příčin  utrpení,  je  pro 

vztah  různých  náboženství  k  utrpení  sjednocující  názor,  že 

konkrétní životní události a podmínky jsou pro to, zda člověk 

trpí nebo je šťasten spíše okrajové. Jak buddhismus, tak i 

křesťanství kladou v tomto ohledu mnohem větší důraz na změnu 

člověka  samotného.  Síla  utrpení  se  sníží,  pokud  změníme 

(zlepšíme)  své  jednání  (etika)  a  pokud  budeme  usilovat  o 
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vnitřní proměnu, která se v křesťanství odehrává v modlitbě a 

v buddhismu v meditační praxi.

V  následujících  dvou  kapitolách  se  budu  věnovat  právě 

tomu, jakým způsobem se k utrpení a ke krizím v životě člověka 

vztahují buddhismus a křesťanství. Při analýze budu vycházet z 

rozboru základních kanonických textů obou náboženství, tedy z 

Bible v případě křesťanství a z Tipitaky, především z její 

části Suttapitaky, v případě buddhismu (Nyanatiloka 2009, s. 

211).

4.1.1. Křesťanství

Příběhy osob, které se dostávají do zátěžových situací, 

najdeme v celé Bibli – ve Starém i Novém zákoně. Utrpení může 

být důsledkem nerespektování Božích zákonů, jak se o tom do-

čteme hned v první knize Mojžíšově, kdy Adam s Evou jedí ze 

stromu poznání.

„Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu z něhož 

jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po 

celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.“ (Bible, Gn 3, 17)

Utrpení, jako trest za protivení se Božímu řádu se v Bibli 

nachází na více místech. Například v příběhu o potopě světa 

(Bible, Gn 6-9), kdy Bůh sešle na lidské pokolení trest a celé 

ho zničí. Již zde ovšem můžeme vidět jistou naději a přístup, 

který umožňuje se utrpení vyhnout, neboť u Boha najde milost 

Noe, který je spravedlivý a bezúhonný. Zde je již zřejmý jeden 
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z přístupů k zátěžovým situacím. Chce-li se jim člověk vy-

hnout, musí respektovat Boží řád. Toto jednoduché pravidlo má 

obrovský přesah do každodenního jednání člověka. Respektování 

pravidel daných Bohem vede k vyhnutí se utrpení. Podobně jako 

v buddhismu, jsou tato pravidla zhusta reprezentována etickými 

normami,  jimiž  se  má  jedinec  řídit.  Nejznámější  normou  pro 

křesťana je deset Božích přikázání, které alespoň zběžně zná i 

nekřesťan (Bible, Ex 20, 2-17; Dt 5, 6-21). Stejně jako v bud-

dhismu, i v křesťanství mírní dodržování základních etických 

pravidel dopad zátěžových situací. Dalším příběhem podobného 

charakteru je např. příběh o zničení Sodomy a Gomory, ve kte-

rém opět Bůh ušetří spravedlivé, kteří respektují Boží zákony 

(Bible, Gn 19).

Nicméně  již  ve  Starém  Zákoně  se  objevuje  další  aspekt 

utrpení. Je jím utrpení jako projev víry. Bůh na některých 

místech nechává trpět i ty, kteří jsou bezúhonní a spraved-

liví. V knize Jób podstupuje Jób všemožné utrpení (smrt synů, 

ztrátu majetku, nemoc) a to i přes to, že je popisován jako 

člověk  bezúhonný  a  přímý,  který  nemá  sobě  rovného.  Podle 

jednoho z výkladů tohoto příběhu, má utrpení, kterým Jób pro-

chází,  prokázat  sílu  jeho  víry  v  Boha,  jde  o  jistou  formu 

zkoušku.  V  tomto  biblickém  příběhu  lze  také  spatřovat  víru 

jako mocný zdroj síly pro přestání obtížných životních situa-

cí. Přístup, který ve svém jednání prokazuje Jób, jež i přes 

obrovské utrpení neztrácí víru v Boha a dokonce v ní nachází 

úlevu, bychom v současné době mohli pojmenovat jako nezdolnost 

v pojetí hardiness (Kobasa, 1979, s. 3; Křivohlavý, 2001, s. 

74).
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Víra, jako mocný zdroj vyšší kvality života, se objevuje v 

mnoha  současných  výzkumech.  Jejich  přehled  podává  Ferriss. 

Podle něj většina výzkumů prokázala, že spirituálně založení 

lidé se cítí šťastnější a prožívají více životní spokojenosti 

(2002, s. 202). Stejně tak Ellison poukazuje na pozitivní vliv 

víry na zdraví člověka (1998, s. 692).

Víra v Boha a víra ve smysl utrpení je ovšem pro křesťany 

nejsilněji  prezentována  v  Novém  zákoně.  Ústřední  křesťanský 

motiv,  tedy  utrpení  Ježíše  na  kříži,  by  samo  o  sobě  bylo 

pouhým  poněkud  morbidním  příběhem,  nebýt  toho,  že  Kristovo 

utrpení mělo svůj smysl a význam, který je pro každého křesťa-

na klíčový. Ježíš trpěl za druhé, za jejich hříchy, pro jejich 

spásu. Takto dostává utrpení v životě věřícího centrální místo 

a je možné v něm spatřovat smysl, který pro nevěřícího postrá-

dá. Tato víra ve smysluplnost utrpení samozřejmě může pomoci 

obtížným životním situacím odolávat snadněji, než kdyby byly 

pouhou  nepředvídatelnou  hříčkou  osudu.  Utrpení  je  přijímáno 

stejně, jako kterékoliv jiné situace v životě.

V evangeliích se, stejně jako ve Starém testamentu, ob-

jevují  příběhy  trpících  lidí.  Víru  v  Boha,  jako  oporu  při 

zvládání obtížných momentů života, lze spatřit i v příběhu o 

Ježíšově pokušení na poušti (Bible, Mt 4, 1-11; L 4, 1-13).

V křesťanství lze tedy v přístupu k utrpení nalézt dva 

aspekty. Jednak víra v Boha umožňuje to, aby se člověk nedo-

stával do situací, ve kterých by mohl trpět. Zejména se jedná 

o etická pravidla (desatero), jejichž respektování eliminuje 

nepříjemné situace. Etický život, jako prostředek k zmírnění 

utrpení se objevuje i v buddhismu, jak popisuji níže.
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Druhým aspektem ve vztahu k utrpení je víra. Je to jednak 

víra v Boha a důvěra v odevzdání se do jeho rukou a s tím také 

související víra ve smysluplnost toho, co v životě člověk pod-

stupuje, a to včetně utrpení. Tento druhý aspekt umožňuje vě-

řícímu případné zátěžové momenty života lépe zvládat a snáze 

se s nimi vyrovnávat.

4.1.2. Buddhismus

Cílem  Buddhova  učení  je  překonání  utrpení  a  strasti 

(Nyanasatta 1992, s. 125) a dosažení nibbány, tedy stavu ko-

nečného osvobození od chtivosti, nenávisti a zaslepenosti a 

tím i osvobození od utrpení. Buddhismus se tedy evidentně za-

bývá otázkami, co je příčinou utrpení a jaké jsou možnosti ve-

doucí k jeho odstranění. Tyto otázky jsou v buddhismu dokonce 

zcela ústřední a klíčové. Jinými slovy se věnuje tomu, jakým 

způsobem  ovlivňují  obtížné  životní  situace  naše  prožívání, 

naši životní spokojenost a jakým způsobem naše prožívání těch-

to situací ovlivňuje stav, v němž se nachází naše mysl. Není 

překvapivé, že podobně jako v dalších duchovních směrech, není 

otázka  šťastného  a  spokojeného  života  otázkou  vnějších 

okolností, ale spíše otázkou vnitřního postoje jedince k těmto 

vnějším okolnostem. Zvládnutí životní zátěžové situace závisí 

na změně vnitřního postoje.

Buddhistické  pojímání  strastí  života  je  nejjednodušeji 

shrnuto v samotném základu Buddhova učení, ve čtyřech vzne-

šených pravdách (arija-sačča), které se objevují v buddhis-

tickém kánonu na mnoha místech, nejzákladněji ale v první Bud-
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dhově rozpravě o roztočení kola zákona. Tyto ušlechtilé pravdy 

jsou (Samyuttanikaya, 2000, s. 1844):

1) Vznešená pravda utrpení.

2) Vznešená pravda příčin utrpení.

3) Vznešená pravda odstranění utrpení.

4) Vznešená pravda cesty vedoucí k odstranění utrpení.

Buddha přirozeně připouští, že lidé nejvíce trpí, pokud se 

dostávají do určitých situací, které bychom v současné době 

nazvali zátěžovými. Základní seznam těchto zátěžových situací 

dále rozvíjí první vznešená pravda utrpení, která mluví o tom, 

že zrození je utrpení, stárnutí je utrpení, nemoc je utrpení, 

smrt je utrpení, spojení s tím, co je nepříjemné je utrpení a 

odloučení  toho,  co  je  příjemné  je  utrpení  (Samyuttanikaya, 

2000, s. 1844). Tento výčet v nejdůležitějších bodech odpo-

vídá situacím obsaženým v inventářích životních událostí, uve-

dených výše.

Druhá vznešená pravda pak označuje důvody toho, proč v 

situacích, které bychom označili za zátěžové, trpíme. Dává od-

pověď na to, co je společné v postojích člověka k těmto výše 

uvedeným  situacím.  Příčinou  utrpení  je  podle  Buddhy  žá-

dostivost (Bhadantacariya, 2001, s. 562).

Podobně jako ostatní náboženství, dává i buddhismus lidem 

návod,  jak  ze  života  utrpení  zcela  eliminovat,  případně  ho 

snížit.  Tento  návod  je  obsažen  ve  třetí  a  čtvrté  vznešené 

pravdě. Třetí pravda vcelku přirozeně konstatuje, že chceme-li 

se  zbavit  utrpení,  musíme  odstranit  jeho  příčinu  –  žá-

dostivost. Čtvrtá vznešená pravda pak ukazuje cestu, po které 
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je zapotřebí kráčet, chce-li člověk k ustání utrpení dojít. 

Jde o ušlechtilou osmidílnou stezku.  Jednotlivé stupně této 

stezky jsou:

1) správný názor

2) správný úmysl

3) správné mluvení

4) správné jednání

5) správná životospráva

6) správné úsilí

7) správná sati8

8) správné soustředění

Tato  stezka  zahrnuje  oblast  každodenního  fungování 

člověka, které se odráží v jeho etice (síla) (body 3, 4, 5), 

dále  oblast  meditační  praxe  (samádhi) (body 6, 7, 8), a z 

etiky  a  meditace  vyrůstající  moudrost  (paňňá)  (body  1,  2) 

(Bhadantacariya,  2001,  s.  582).  Pokud  tedy  chce  být  člověk 

šťastný, měl by rozvíjet etiku svého jednání a prostřednictvím 

meditace  svoji  moudrost.  Přesahuje  možnosti  tohoto  textu, 

abych  provedl  hlubší  rozbor  jednotlivých  bodů,  chtěl  bych 

nicméně poukázat na to, že kromě takto spíše systematicky a 

teoretičtěji pojatých základů Buddhova učení se nachází v tex-

tech i ohromné množství praktických návodů, jak ustání utrpení 

dosáhnout, jak žít v konfrontaci se zátěžovými situacemi, tak 

aby  člověku  nezpůsobovaly  strast.  Tyto  praktické  návody  se 

většinou objevují v Buddhových rozpravách, v příbězích mnoha 
8 Pro termín sati neexistuje ustálený český ekvivalent. Různí autoři použí-
vají rozdílné termíny jako např. bdělost, bdělá pozornost, všímavost, uvě-
domění, sebeupamatování (Nyanatiloka, 2009, s. 192). Z důvodu značné ne-
jednotnosti se v textu držím použití původního páli termínu.
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osob, které prožívají někdy i značné utrpení a jimž dává Bud-

dha pokyny, jak se tohoto utrpení zbavit. Tyto pokyny se mohou 

týkat jak každodenního jednání těchto osob (etiky), tak i tré-

ninku mysli (meditace), který též vede k ustání utrpení.

K etickému aspektu cesty k odstranění utrpení se v textech 

říká, že zločinci trpí vždy zlými skutky, které sami spáchali; 

trpí jak v tomto světě, tak i v dalším. Neuniknou důsledkům 

zlých skutků. (Dhammapada, 1992, s. 55) Podobně se o tom, kdo 

dodržuje základní etické principy říká, že ctnostný člověk se 

raduje na tomto světě, stejně jako v tom dalším (Dhammapada, 

1992, s. 56). Správné etické jednání tak má v buddhismu za 

cíl,  aby  se  člověk  nedostával  do  nepříjemných  (zátěžových) 

životních situací. Naopak smyslem meditační praxe je poznání a 

moudrost, která mimo jiné vede i k tomu, že člověk snáze a s 

menší mírou utrpení, zvládá zátěžové životní situace. Je to 

především  rozpoznání  třech  charakteristik  jevů,  tedy  jejich 

pomíjivosti  (aničča),  neuspokojivosti  (dukkha)  a  neosobnosti 

(annata), které umožňuje střízlivý pohled na životní události 

(těžkosti) a tím menší míru utrpení. V Tipitace se objevuje 

mnoho příběhů, ve kterých rozpoznání těchto charakteristik v 

jevech vedlo k ustání (zmírnění) utrpení.
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4.2. Zvládání krize a psychologie

Pro jedince, který se dostane do stavu krize, se v sou-

časné době nabízí několik způsobů, jak se se svým stavem vy-

pořádat.  Tyto  způsoby  je  možné  rozdělit  do  dvou  základních 

skupin. První skupinou jsou svépomocná řešení a druhou skupi-

nou je odborná pomoc. Svépomocnými řešeními zde nemám na mysli 

pouze postupy, které by jako jediného řešitele krizové situace 

vnímaly toho, kdo se v této krizi nachází, ale spadá mezi ně i 

podpora  v  řešení  krize  od  nejbližšího  sociálního  prostředí 

člověka (rodina, přátelé, známí, kolegové).

Oproti tomu se odborná pomoc odehrává většinou v institu-

cionalizovaných zařízeních, pod vedením (kvalifikovaných) od-

borníků. Tato odborná pomoc se nejčastěji odehrává na telefo-

nických linkách krizové intervence, v krizových centrech, psy-

chologických  a  psychiatrických  ambulancích  a  psychiatrických 

léčebnách. Ideálně by se pomoc člověku v krizi měla odehrávat 

ve  všech  institucích,  které  se  zabývají  zdravotním  stavem 

člověka (například praktický lékař je často tím prvním, kdo se 

může s projevy krize setkat). Není to bohužel vždy pravidlem.

Na zvládání zátěžových momentů života a využití funkčních 

strategií má nezanedbatelný vliv i osobnostní charakteristika 

jedince. Některé vlastnosti člověka přispívají k tomu, že se 

jedinec  snáze  vyrovnává  s životními  těžkostmi,  jiné  působí 

v opačném smyslu.

V psychologické literatuře se téma zvládání důsledků zátě-

žových situací nejčastěji shrnuje pod problematiku „copingu.“ 
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„Celý  proces  zvládání  těžkostí  je  někdy  označován  termínem 

„čelení stresu,“ „moderování stresu“ nebo „stress management,“ 

tj. řízení toho dění, kterým by se měl nepříjemný a nepříznivý 

stav stresu změnit.“ (Křivohlavý, 2001, s. 69)

4.2.1. Osobnostní charakteristiky a 

zvládání krize

Podrobné členění osobnostních charakteristik souvisejících 

s (ne)zvládáním zátěžových situacích podává Křivohlavý (2001, 

s. 69 – 79).

● Mezi lidmi nepochybně existují rozdílné přístupy k řešení 

různých  obtíží.  Existují  však  přístupy,  které  vykazují 

typické charakteristiky. Jedním ze zásadních pojetí v roz-

dílném přístupu k řešení těžkostí je Rotterův koncept „lo-

cus of control.“  Tímto termínem se myslí „ “generalized 

expectancy” that pertains to the perception of causal re-

lationships  between  behaviors  and  reinforcing  experien-

ces.9„ (Lefcourt, 2000, s. 68) Existuje externí a interní 

locus of control. Lidé s interním locus of control považu-

jí pozitivní i negativní události v životě za důsledek 

svých  vlastních  rozhodnutí,  činností.  Mají  pocit  větší 

kontroly nad svým životem. Oproti tomu lidé s externím lo-

cus  of  control,  považují  životní  události  za  důsledek 

vnějších okolností, jež stojí mimo jejich kontrolu. (Wat-

son, Baumal, 1967, s. 212).

9 „všeobecné  očekávání,“  které  se  týká  vnímání  příčinných  vztahů  mezi 
chování a očekáváním posílení.
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Pro jedince s interním locus of control je snazší zvládat 

případné životní těžkosti. V konfrontaci s nimi cítí větší 

kompetenci v jejich řešení, jsou aktivní, nečekají pasivně 

až tíživá situace řízením osudu přejde sama.

● Další osobnostní charakteristikou, která pomáhá při zvlá-

dání zátěžové situace a jejích důsledků, je nezdolnost. 

Křivohlavý rozlišuje tři druhy nezdolnosti – resilience, 

koherence a hardiness (2001, s. 70 – 75).

Resilience znamená pružnost a myslí se jí houževnatost při 

řešení zátěžové situace, respektive schopnost se rychle 

vzpamatovat a i přes možné prvotní neúspěchy aplikovat na 

řešení situace širokou škálu postupů. Jde o kombinaci fak-

toru  široké  škály  postupů  zvládání  a  faktoru  jejich 

pružného využívání. (Křivohlavý, 2001, s. 71)

Helen Antonovská přichází s nezdolností v pojetí smyslu 

koherence, čímž má na mysli to, když jsou životní zku-

šenosti  člověka  „characterized  by  consistency,  parti-

cipation  in  shaping  outcome,  and  an  underload-overload 

balance of stimuli, the more one is to see the world as 

coherent  and  predictable10“ (Antonovsky,  Sagy,  1986,  s. 

214). Smysl koherence obsahuje tři složky, které mohou 

nabývat různých hodnot, jsou dimenzemi. Tyto složky jsou: 

srozumitelnost, smysluplnost a zvládnutelnost. Každý jedi-

nec se ve vnímání svého okolí pohybuje v těchto dimenzích 

na různých místech. Čím silněji jsou ve vztahu jedince k 

světu tyto charakteristiky zastoupeny, tím silnější je u 

něj smysl koherence. Je vcelku předvídatelné, že „a per-
10 charakterizovány konzistencí, podílem na smysluplných výsledcích (práce 
aj.) a vyvážením přetížení podněty a jejich nedostatkem. Čím více jsou tyto 
charakteristiky  přítomné,  tím  více  člověk  vnímá  svět  jako  koherentní  a 
předpověditelný.
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son  with a strong sense of coherence is less likely to 

perceive  many  stresful  situations  as  threatening  and 

anxiety provovoking than one with a weak sense of coheren-

ce“ (Antonovsky, Sagy, 1986, s. 215). Taková osoba taktéž 

případné životní těžkosti snáze překonává.

Poslední pojetí nezdolnosti zdůrazňuje aspekt  hardiness, 

což je podle Kobasové, která s touto koncepcí přichází, 

kombinace tří osobnostních charakteristik: důvěra v to, že 

jsem schopen řídit okolní dění a své prožívání (controll), 

schopnost být hluboce oddán aktivitám svého života (co-

mittment) a vnímání změn jako vzrušujících výzev pro další 

rozvoj (challenge) (Kobasa, 1979, s. 3). Ukazuje se, že 

osoby  s  vyšší  mírou  hardiness,  lépe  zvládají  životní 

těžkosti a to včetně zdravotních, a častěji volí zralé me-

chanismy  zvládání  zátěže  (sociální  opora  aj.)  (Kobasa, 

1979, s. 9).

● Ve zvládání zátěžových situací hraje významnou roli chrak-

teristika definovaná Bandurou jako „self-efficacy“, což je 

osobní důvěra jedince v to že má přímý vliv na volbu svých 

aktivit a prožitků a v to, že dokáže ovlivňovat a řídit i 

své okolí (1977, s. 194).  „Zmíněná charakteristika úzce 

koreluje  např.  s  kvalitou  života,  zvládáním  těžkostí, 

změnou zdravotně závadného a zdravotně žádoucího chování“ 

(Křivohlavý 2001, s. 76).

● Další osobnostní charakteristiku, dispoziční optimismus, 

vymezili Scheier a Carver jako očekávání jedince, že se 

události  v  životě  budou  vyvíjet  podle  nich  a  dosáhnou 

svých cílů. Častěji předpokládají, že se budou v životě 

setkávat s dobrými událostmi (1985, s. 219). Tato jejich 
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očekávání  nejsou  jen  planým  přáním,  protože  díky  němu 

častěji a s větší sebedůvěrou zasahují do běhu okolních 

událostí  a  dosahují  žádoucích  výsledků.  To  se  týká  i 

jednání v zátěžových situacích (1985, s. 239).

Výše jsem uvedl nejdůležitější osobnostní charakteristiky 

uplatňující  se  při  zvládání  zátěžových  situací.  Křivohlavý 

(2001, s. 77 – 79) uvádí ještě další, které pouze vyjmenuji a 

zdůrazním, že pro účely této práce je z nich především pod-

statná  charakteristika  smysluplnosti  života  a  víry,  kterou 

jsem podrobněji popsal v předchozích kapitolách.

● naučený optimismus x naučený pesimismus

● smysluplnost života, víra, smysl pro humor

● kladné sebehodnocení

● sebedůvěra a síla vlastního já

● svědomitost

4.2.2. Svépomocná řešení krizového stavu

Organismus  člověka  se  snaží  za  každých  okolností  za-

chovávat rovnováhu, homeostázu. Je-li nějakým podnětem z této 

rovnováhy vyveden, zapojují se mechanismy, které mají za cíl 

ztracenou rovnováhu obnovit. Některé z těchto mechanismů jsou 

rudimentem dob minulých, ve kterých byly efektivní reakcí na 

zátěžovou  situaci,  ale  v  současné  době  již  nejsou  funkční, 

nebo  dokonce  situaci  zhoršují  (např.   adrenergní  reakce  na 

stres, nebo v psychologické oblasti některé nezralé či neuro-
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tické  obranné  mechanismy).  Jiné  mechanismy  pro  nastolení 

rovnováhy mohou být vysoce funkční a nic na tom nemění ani 

skutečnost, že jsou zhusta neuvědomované.

Mechanismy reakce na zátěžovou situaci a svépomocné způso-

by jejího řešení lze tedy rozdělit do dvou skupin a to (1) 

obranné mechanismy a (2) vzájemná pomoc v krizi (Klimpl, 1998, 

s. 56).

Obranné mechanismy Klimpl dále dělí na psychotické obrany, 

nezralé obranné mechanismy, neurotické obrany a zralé obrany. 

Do psychotických obran řadí Klimpl bludnou projekci, kdy „do-

chází k hrubému zkreslování reality v tom smyslu, že vlastní 

nežádoucí impulzy jsou přisuzovány jiným osobám, na které pak 

postižený reaguje úzkostí a obavami“ (1998, s. 57). Dalšími 

psychotickými obranami jsou podle Klimpla distorze, kdy si je-

dinec adaptuje okolní situaci vnitřním nevědomým potřebám a 

tím tuto vnější realitu hrubě zkresluje; a popření, při kterém 

je  zátěžová  situace  zcela  vytěsněna  z  vědomí  a  jedinec  se 

chová tak, jako kdyby tato situace nikdy nenastala. Je ovšem 

zapotřebí rozlišovat toto patologické popření, které se stává 

dlouhodobým maladaptivním mechanismem a popření jako první z 

fází truchlení, které je obvykle časově  omezené a v procesu 

truchlení přirozené (Kastová, 2000, s. 78). Ačkoliv jsou tyto 

psychotické  obrany  patologické,  není  možné  je  považovat  za 

psychiatrickou diagnózu psychózy (Klimpl, 1998, s. 57).

 Mezi nezralé obranné mechanismy řadí Klimpl projekci, kdy 

jedinec  připisuje  vlastní  prožitky,  impulsy,  někomu  jinému. 

Dále únik do fantazie, agování, kdy jedinec převádí své pocity 

přímo do jednání, přičemž toto jednání je díky tomu pro okolí 

nepochopitelné  až  bizarní.  Dalšími  nezralými  obranami  jsou 
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podle Klimpla hypochondrie a pasivně agresivní chování. (1998, 

s. 58)

Do nezralých obraných mechanismů lze řadit i „řešení“ zá-

těžové situace intoxikací alkoholem nebo jinými psychoaktivní-

mi látkami, což jsou tendence v české společnosti vysoce tole-

rované či dokonce podporované (Klimpl, 1998, s. 63).

Neurotickými obranami jsou intelektualizace a racionaliza-

ce a jejich opak afektualizace, při které dochází k zaplavení 

jedince emocemi a zablokování kognitivních funkcí zpracování 

situace. Jedinec se takto vyhýbá nutnosti konfrontace s obtí-

žemi při řešení situace. Poslední neurotickou obranou je pře-

místění afektu, kdy je emoce jedince přenesena na jiný objekt 

než ten, který ji původně vyvolal. Je to například dobře známá 

situace,  kdy  člověk  nemůže  ze  sociálních  důvodů  ventilovat 

svoji zlost na toho, kdo ji způsobil, a proto ji ventiluje 

vůči jinému člověku, ke kterému si to dovolit může. (Klimpl, 

1998, s. 60)

Zralé  obrany  jsou  ideálem  jednání  člověka  v  zátěžové 

situaci. Klimpl mezi ně řadí supresi, kdy je negativní emoce 

odložena, ale nikoliv popřena; anticipaci, která „představuje 

realistické očekávání a plánování budoucnosti, včetně možných 

problémů, ztrát nebo prohry“ (Klimpl 1998, s. 61); altruismus, 

sublimaci a humor. Je nicméně nutné si uvědomit, že psycho-

tické obrany, nezralé obrané mechanismy i neurotické obrany 

mohou být v určitých případech a v některých fázích rozvoje 

krize velice funkční a umožňují uchování psychické integrity 

jedince i pod vlivem velice silných podnětů, kdy je pro větši-

nu lidí funkční využití zralých obran nedosažitelné.
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Jiné, méně teoretické a více zaměřené na konkrétní postu-

py, členění adaptivních strategií při krizi podává Vodáčková 

(2002b, s. 48):

1. Kontakt s pocity, schopnost ulevit si pláčem, hněvem, zo-

rientovat se v ambivalentních pocitech, respektovat emoce 

druhých lidí.

2. Schopnost sdílet a sdělovat.

3. Dobrý kontakt s tělem.

4. Kontakt s vlastními potřebami.

5. Vědomí vlastních hranic – např. říkat souhlas či nesou-

hlas podle vlastních potřeb.

6. Orientace v situaci s využitím dostupných prostředků a 

informací.

7. Schopnost využít vlastní starší zkušenosti.

8. Schopnost využít existence a zkušenosti blízkých lidí

9. Schopnost využít potenciálu přirozené komunity.

10.Schopnost využít vzorců kolektivního chování.

11.Inspirace literárními příběhy.

12.Otevřenost  neobvyklým  tvořivým  řešením,  zapojení  fa-

ntazie.

13.Víra a naděje.

14.Smysl utrpení.

V těchto čtrnácti adaptivních strategiích jsou obsaženy i 

ty postupy, které Klimpl řadí do kategorie vzájemné pomoci v 

krizi.  Vzájemná  pomoc  je  nejčastěji  reprezentována  rodinou 

nebo jinými významnými postavami.  „Význam rodiny pro přímou 

pomoc  a  podporu  v  krizi  je  zcela  mimořádný.  Vyslechnutí 
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problému, přijetí a poskytnutí ochrany, ať už na emoční úrovni 

či  v podobě  věcného řešení,  probíhají v  rodinném prostředí 

přirozeně“ (Klimpl 1998, s. 61). Výše uvedené ovšem platí pou-

ze za předpokladu je-li rodina funkční. Pomoc ve funkční rodi-

ně (to samé ale platí i o dalších blízkých vztazích), stojí na 

nekritizujícím přijetí a nestresovém, známém prostředí. Jedi-

nec v krizi nachází v rodině útočiště, bezpečí, které v jiné 

oblasti svého života postrádá. Laická pomoc blízkých osob může 

často spočívat pouze ve vyslechnutí (i když to je často to 

nejcennější), které umožňuje člověku v krizi ventilovat své 

emoce (úzkost, strach, obavy, zlost). Sociální okolí člověka v 

krizi může přinášet podporu také sdílením svých zkušeností a 

pocitů v podobné situaci (viz 8. adaptivní strategie podle Vo-

dáčkové).

Rizikem v laické pomoci může být bagatelizace situace vy-

řčená i v dobré víře („Nic si z toho nedělej, stávají se horší 

věci.“) nebo přílišná snaha po nalezení „jednoduchých“ přímo-

čarých řešení. V laické pomoci také může chybět etický rámec 

poskytování této pomoci, kdy pomáhající, ať již vědomě či ne-

vědomě, naplňuje „pomocí“ spíše (nebo zcela) svoje potřeby bez 

ohledu na skutečné potřeby jedince v krizi.

Kromě těchto mechanismů reakce na zátěžovou situaci a způ-

sobů vyrovnání se s ní, existují i konkrétní techniky mající 

za cíl redukovat míru zátěže pramenící se zátěžové situace. 

Křivohlavý na tomto místě uvádí techniky relaxace, meditace, 

imaginace  a  biofeedbacku.  Zmiňuje  taktéž  náboženskou  víru, 

jako podpůrný faktor při zvládání zátěžové situace. (2001, s. 

89 - 91)
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4.2.3. Odborná pomoc v krizi

S odbornou pomocí v krizi se v rámci psychologie lze nej-

častěji setkat buď v podobě krizové intervence nebo psychote-

rapie. Každý z těchto dvou přístupů má určitá specifika, výho-

dy a nevýhody. Vodáčková podává tuto definici krizové inter-

vence:

„Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v 

situaci,  kterou  osobně  prožívá  jako  zátěžovou,  nepříznivou, 

ohrožující. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit a struktu-

rovat  klientovo  prožívání  a  zastavit  ohrožující  či  jiné 

kontraproduktivní tendence v jeho chování. Krizová intervence 

se  zaměřuje  jen  na  ty  prvky  klientovy  minulosti  či  bu-

doucnosti,  které  bezprostředně  souvisejí  s  jeho  krizovou 

situací...Krizová intervence se odehrává v rovině řešení kli-

entova problému a překonání konkrétních překážek.“ (2002c, s. 

60)

Oproti tomu vymezuje psychoterapii takto:

„Psychoterapie je odborná metoda, vhodná v určitém život-

ním období klienta, v němž se zvýšila jeho vnímavost k otázkám 

kvality vlastního života natolik, že se odhodlal hledat cestu 

vnitřní změny.

Psychoterapie přináší možnost reflektované změny v klien-

tově prožívání a chování prostřednictvím systematické práce s 

trsem  problémů  či  se  strukturou  klientovy  osobnosti  pomocí 
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psychoterapeutického vztahového rámce a dalších specifických 

nástrojů, umožňujících dosáhnout vyšší stupeň náhledu a učinit 

zkušenost se zralejšími formami chování a prožívání. Psychote-

rapie se odehrává v rovině systematické změny určitých para-

metrů klientovy osobnosti.“ (Vodáčková, 2002c, s. 61)

I když se tedy může v průběhu psychoterapie aktualizovat 

situace, která zapříčiní rozvoj krize a je zapotřebí s touto 

krizí v psychoterapeutickém rámci pracovat, je cíl psychote-

rapie širší a ve většině případů vyžaduje delší čas. Tímto cí-

lem je změna části klientovy osobnosti, vzorců jeho chování či 

jednání. Linie mezi psychoterapií a krizovou intervencí nejsou 

ovšem nikterak ostré. Vnímavost k otázkám vlastního života a 

hledání změny, o kterých mluví Vodáčková jako o impulsech psy-

choterapie, mohou mít svůj zdroj v právě prožité krizi. Člověk 

v krizi může začít využívat služeb krizové intervence a po-

stupně přejít k psychoterapii. Tato změna by nicméně měla být 

vždy v procesu odborné pomoci reflektována.

Krizová  intervence,  má  oproti  psychoterapii,  daleko 

„přízemnější“ cíl. Je jím zabránit akutnímu ohrožení klienta 

projevy krize a pomoci vyřešit konkrétní problém a překonat 

konkrétní  překážky.  To,  že  se  klient  opakovaně  dostává  do 

problematických  situací  díky  specifické  struktuře  své 

osobnosti a vzorcům svého chování, se sice může v krizové in-

tervenci projevit, striktně vzato není ale jejím posláním s 

těmito aspekty pracovat.

Z výše uvedeného vyplývá, že krizová intervence je větši-

nou kratší než psychoterapie, často je i jednorázová a zaměřu-

je se na to, jak krizová situace vznikla (blízká minulost) a 
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jak tuto krizovou situaci přestát, vyřešit (blízká budoucnost) 

(Vodáčková 2002c, s. 60).

Pokud se již zaměříme konkrétně na krizovou intervenci, 

lze rozlišit dvě formy:

 Krizová  intervence  tváří  v  tvář,  může  mít  jak  podobu 

ambulantní,  pobytovou,  anebo  terénní  služby.  První  dvě 

podoby jsou nejčastěji uskutečňovány v krizových centrech 

nebo denních stacionářích a terénní služby mají většinou 

podobu intervečních týmů, které mohou být pro určitou ob-

last stálé, nebo mohou vznikat ad hoc, při náhlé potřebě 

odborné pomoci v krizi (hromadná neštěstí, živelné kata-

strofy atp.).

 Krizová intervence po telefonu se většinou uskutečňuje na 

linkách důvěry. Nově se do této formy pomoci řadí i pomoc 

prostřednictvím informačních technologií – chat, instant 

messaging (ICQ, MSN, Skype), videotelefon.

Cílem krizové intervence je poskytnout klientovi bezpečné 

prostředí a pomoci mu v tomto prostředí řešit jeho problém. 

Postup intervence má určitou strukturu, která se sice může v 

jednotlivých  případech  více  či  méně  měnit,  je  nicméně  bez-

pečným rámcem jak pro pracovníka, tak pro klienta. Rámcově vy-

padá struktura krizové intervence takto (Vodáčková 2002d, s. 

75 - 83)

1. Prvním krokem krizové intervence by mělo být zajištění 

bezpečného rámce, a to především pro klienta, ale i pro 

interventa. Je přirozené, že je-li akutně ohroženo klien-
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tovo  zdraví  nebo  dokonce  život,  je  zapotřebí  nejdříve 

pracovat s těmito aspekty než se věnovat řešení samotného 

problému.  Bezpečné  prostředí  navíc  umožňuje  klientovi 

zklidnit již tak vypjaté emoce, které mnohdy brání vyře-

šení situace. Samozřejmě toto bezpečné prostředí umožňuje 

vybudování důvěry klienta k pracovníkovi.

2. Ve  druhé  fázi  dochází  k  samotné  expozici  klientovy 

problematické situace. Myslí se tím jednak faktické po-

psání okolností vzniku a rozvoje krize, ale i emočního 

doprovodu této situace. K ventilaci a abreakci emocí spo-

jených s krizí může sice docházet v průběhu celé inter-

vence, v této části k tomu ovšem dochází nejčastěji – 

emoce jsou živé, silně se manifestují. Práce s emocemi je 

jedním z nejzásadnějších momentů krizové intervence. Tato 

práce jednak umožňuje klientovi ventilovat nepříjemné po-

city  a  také  díky  této  ventilaci  rozšířit  jeho  vědomí, 

které  je  právě  emocemi  zúženo.  To  v  důsledku  vede  ke 

zvýšení kompetencí klienta pro hledání a vykonání účinné-

ho řešení situace.

3. Stejně jako v psychoterapii by měla být v krizové inter-

venci stanovena jasná zakázka, cíl, kterého má být dosa-

ženo. Oproti psychoterapii je v krizové intervenci práce 

se zakázkou klienta možná ještě důležitější, vzhledem k 

tomu, že se krizová intervence odehrává v krátkém časovém 

rámci,  často  jednorázově  a  zakázku  není  často  možné  v 

průběhu setkávání zpřesňovat a konkretizovat.

4. Hledání řešení je již jen třešničkou na dortu krizové in-

tervence. Praxe ukazuje, že ačkoliv většině klientů jde 

zpočátku právě o nalezení řešení situace, má mnohem větší 
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ozdravný  účinek  úvodní  část  intervence,  která  přináší 

klientovi podporu a pochopení, bezpečí a možnost ventila-

ce  svých  obav,  strachů,  úzkostí  a  naštvání.  To  vše 

umožňuje  klientovi  mobilizaci  vlastních  copingových  a 

adaptačních mechanismů a samostatné řešení situace. Pro 

samotné hledání řešení je vhodné podporovat klientova si-

lná  místa,  jeho  předchozí  zkušenosti  ve  stejných  nebo 

podobných situacích, případně ho směřovat na podporu v 

jeho nejbližším sociálním prostředí.
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5.POSTOJE

5.1. Vymezení postoje

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem výzkumu je snaha po-

rovnat  postoje  k  různým  situacím,  považuji  za  nezbytné  se 

krátce věnovat i postojům samotným. V následující části popí-

ši, co se vlastně termínem postoj myslí a jaký je vztah po-

stoje k dalším proměnným, jako např. motiv, hodnota.

Postoje  jsou  zásadní  a  stále  přítomnou  složkou  našich 

životů.  Umožňují  nám  určitým  způsobem  reagovat  na  rozličné 

situace. Vlastně nám říkají, jak na tu kterou situaci máme 

reagovat, díky nim se můžeme rozhodovat. „Attitudes can be de-

fined as lasting, general evaluations of people (including on-

self), objects or issues.11“ (Baron, Byrne, 1974, s. 116)

Mikšík definuje postoj jako  „obsahové sjednocení, sesku-

pení či integrování různých motivů do konkrétního vztahu dané-

ho jedince k určitým oblastem, předmětům a jevům životní rea-

lity, k aktivitám a jejich cílům apod.“ (2007, s. 74)

11 Postoje  lze  definovat  jako  přetrvávající,  všeobecné  hodnocení  lidí 
(včetně sebe samotného), věcí nebo záležitostí.
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Nakonečný  ovšem  pojetí  postojů  jako  formy  motivů  kri-

tizuje. Naproti tomu zdůrazňuje hodnotící aspekt postoje, když 

říká že „pojem postoje může být vymezen jako hodnotící vztah; 

postoj vůči něčemu – a předmětem postoje může být cokoliv – 

vyjadřuje  hodnocení  objektu  subjektem,  které  se  pohybuje  v 

kontinuu, naprostý souhlas či nesouhlas s určitým výrokem, na-

prostou přitažlivost nebo odpudivost apod.“ (Nakonečný, 1998, 

s. 118). Nicméně i Mikšík na jiných místech pracuje s hodnotí-

cím aspektem postojů (2007, s. 74).

Hoskovec pak píše, že „postoj je duševní zaměřenost, kte-

rá určuje naše chování a prožívání v konkrétní situaci“ (2002, 

s. 69). Dále ovšem, podobně jako předchozí autoři, mluví o 

hodnotící stránce každého postoje (2002, s. 69).

Osgood, Suci a Tannenbaum říkají, že postoj je připra-

venost reagovat určitým způsobem, ale od ostatních stavů při-

pravenosti k reakci je odlišuje to, že tato připravenost k 

jednání je hodnotícího charakteru (1957, s. 189).

Úzkou provázanost postojů a našeho jednání, o které hovoří 

většina autorů, zmiňuje i Výrost, když říká, že  „v klasické 

torii postojů se tento chápal jako komplexní pojem, sestávají-

cí z poznávací (kognitivní), citové (emocionální, resp. afek-

tivní) a konativní (behaviorální) složky“ (2008, s. 135). Jak 

je tedy vidět, v některých případech se jednání nepovažuje ani 

tak za možný důsledek postoje, ale spíše za jednu jeho složku, 

což svědčí o ještě větší provázanosti postoje a jednání.

Jednotícím prvkem v různých definicích postojů je hodnotí-

cí vztah k určité situaci, události, člověku, předmětu atd. V 

nejjednodušším případě nabývá tento hodnotící vztah základní 

polarity kladný – záporný. Tato hodnotící složka postoje zá-
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roveň  opravňuje  využití  metody  sémantického  diferenciálu  k 

zjišťování postoje. Nejvýraznějším faktorem (dimenzí) v séma-

tickém prostoru je právě dimenze hodnocení, která je sycena 

právě  polárními  adjektivy,  jež  mají  hodnotící  charakter  s 

jedním pólem kladným a druhým záporným.

Pro účely této práce považuji tedy  postoj za hodnotící 

vztah k lidem, předmětům a situacím, který determinuje naše 

rozhodování a jednání.

5.1.1. Postoj a motiv

Slovo motiv lze přeložit výstižným českým ekvivalentem a 

to  slovem  pohnutka  (Plháková,  2008,  s.  319).  Pohnutka  dává 

vzniknout  našemu  jednání,  postoj  dává  tomuto  jednání  tvář, 

podobu.

Motiv  je,  na  rozdíl  od  postoje,  příčinou  k  určitému 

jednání, je impulsem k tomu, že dojde k nějaké akci. To, jaká 

tato akce bude je naopak dáno naším postojem (Nakonečný, 2000, 

s. 131). Jako ilustrativní příklad může sloužit situace, kdy 

se  stanu  svědkem  násilného  chování  vůči  blízké  osobě.  Tato 

situace  vybudí  motiv  ochrany  blízkého  člověka.  To  v  jakém 

jednání se ovšem tento motiv realizuje, závisí mimo jiné na 

mých postojích – postoji vůči oběti, agresorovi, násilí, vůči 

sobě samotnému (a mojí schopnosti atak odvrátit) atd.
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5.1.2. Postoj a hodnota

Mikšík považuje hodnoty za formu postojů. Od „běžných“ po-

stojů je odlišuje jejich intenzita. „Hodnotami se obvykle ro-

zumí nejpodstatnější přístupy či postoje člověka k základním 

oblastem životní reality. Jsou to ty postoje, které nejvýraz-

něji determinují jednání a chování“ (Mikšík, 2007, s. 85).

Nakonečný mezi hodnotou a postojem více diferencuje, když 

rozlišuje mezi hodnotícím aktem, který je přítomen v každém 

postoji a samotnou hodnotou, která je subjektivně vnímaným vý-

znamem, který pro jedince objekt nabývá (Nakonečný, 1998, s. 

118). Tento vztah mezi hodnotou a postojem umožňuje do určité 

míry z vyjadřovaných postojů usuzovat na hodnoty, které jsou 

pro jedince důležité a které nikoliv.

5.1.3. Postoj a jednání (chování)

Vztah mezi postoji a jednáním je velice úzký. Jak jsem již 

shora uvedl, postoj umožňuje diferencované jednání a ne pouze 

spíše reflexivní reagování. Nakonečný uvádí, že  „obecně lze 

říci,  že  postoje  determinují  způsob  jednání,  resp.  jsou 

konzistentní se způsoby jednání, pokud to situace umožňuje“ 

(Nakonečný, 2000, s. 132). Podobně hovoří i Mikšík když říká, 

že „vztahový rámec postojů se promítá do konkrétních aktivit v 

podobě tendence či sklonu vyjádřit svůj postoj obsahem a způ-

sobem zachování se, reagování, jednání“ (Mikšík, 2007, s. 74).

Nakonečného  vymezení  vztahu  postoje  a  jednání  ovšem 

odkrývá  důležitou  skutečnost  –  v  souladu  s  postoji  jednáme 
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pouze v případě, kdy nám to situace umožňuje. I Baron a Byrne 

tvrdí, že postoje determinují naše jednání pouze za určitých 

okolností (1974, s. 140).

Tato  vymezení  ukazují,  že  z  jednání  jedince  není  vždy 

možné spolehlivě usuzovat na jeho postoje. V mnoha případech 

to sice možné je, nicméně v určitých situacích může jedinec 

jednat  v  rozporu  se  svým  skutečným  postojem.  To  se  děje  v 

situacích, kdy je jednání v souladu s postojem např. spole-

čensky nepřijatelné či dokonce ohrožující. (Nakonečný, 2000, 

s. 132)

Skutečnost,  že  jednání  neodpovídá  vždy  postoji  je  ne-

zbytné zohlednit i při zjišťování postojů, kdy se dá před-

pokládat, že respondenti mohou mít určitý ostych vyjadřovat 

zdánlivě nebo i skutečně společensky nepřijatelné postoje. Z 

tohoto důvodu je vhodné zaručit respondentům výzkumu zjišťují-

cím postoje anonymitu (Nakonečný, 2000, s. 132). Této zásady 

se přidržuji i v předkládaném výzkumu.

5.2. Zjišťování postojů

Na závěr části věnující se postojům bych rád krátce zamě-

řil pozornost k možným metodám jejich měření.  „Postoje jako 

latentní  proměnné  nelze  zjišťovat  přímo.  Zjišťují  se  zpro-

středkovaně, sledováním verbálních nebo neverbálních projevů, 

které  tvoří  univerzum  daného  postoje“ (Oliverius,  1986,  s. 

129).
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Pravděpodobně nejobvyklejší způsob zjišťování postojů je 

měření pomocí různých postojových škál. Pomocí škál lze zjiš-

ťovat názorovou složku postoje, složku emocionální a behavio-

rální (Oliverius, 1986, s. 129).

Sémantický diferenciál, který je používán v této práci, 

lze taktéž zařadit do skupiny metod zjišťujících postoje pomo-

cí škál (Oliverius, 1986, s. 148). Ačkoliv primárním cílem sé-

mantické diferenciace je zjišťování konotativního významu růz-

ných pojmů, hodnotící dimenze sémantického prostoru přímo vy-

bízí k měření postoje, především pak jeho hodnotící složky.

Postoje je ovšem možné zjišťovat i za pomoci pozorování, 

které se zaměřuje na projevy osoby, jejichž postoje k danému 

objektu  nás  zajímají.  Pravděpodobně  nejjednodušší  je  pozo-

rování těch projevů jedince, které se nějakým způsobem přímo 

vztahují k předmětu postoje. Nicméně i z pozorování jednání k 

příbuzným  objektům,  lze  vyvozovat  na  postoj  k  zkoumanému 

předmětu. (Oliverius, 1986, s. 129)

Zjišťování  postojů  je  možné  i  prostřednictvím  technik, 

které sice primárně k zjišťování postojů neslouží, ale jako 

jakýsi  vedlejší  produkt  o  postojích  cosi  říkají.  Z  projek-

tivních technik to jsou například test doplňování vět, téma-

tický  apercepční  test,  případně  Rosenzweigův  obrázkový 

frustrační test. Na postoje lze ovšem usuzovat i z průběhu 

testu a výkonu u výkonových testů. Toto zjišťování postojů je 

sice velice zprostředkované, nicméně pro klinickou praxi neza-

stupitelné. (Selltiz, Jahoda, Deutsch, Cook, 1959, s. 285)
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VÝZKUMNÁ ČÁST
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6.VÝZKUMNÁ METODA

6.1. Výzkumný plán

Cílem výzkumu je snaha posoudit, jakým způsobem se liší 

postoje k zátěžovým situacím, které mohou vést k rozvoji krize 

a k psychickým projevům krize, v závislosti na náboženském vy-

znání zkoumaných osob. Ve výzkumu budu srovnávat tři skupiny 

osob: osoby bez vyznání, buddhisty a křesťany.

K posouzení rozdílů v postojích poslouží sémantický dife-

renciál, především pak jeho hodnotící dimenze, která je i pod-

le samotných tvůrců této metody vhodná k měření postojů (Osgo-

od,  Suci,  Tanenbaum,  1957,  s.  189).  V  hodnocení  výsledků 

plánuji  nicméně  využít  i  zbývající  dvě  dimenze  (aktivity  a 

síly) sémantického prostoru, které mohou rozdílům v postojích 

dodat určitou plastičnost.

Každý respondent bude tímto způsobem hodnotit 6 podně-

tových situací, z nichž 3 jsou zátěžové situace a 3 jsou psy-

chické projevy jedince v krizi (emoce). Každý respondent také 

uvádí své vyznání, dobu, po kterou se k tomuto vyznání hlásí, 
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pohlaví, věk a dosažené vzdělání. Podrobný popis dotazníku ná-

sleduje v dalších kapitolách.

6.2. Sémantický diferenciál

Výzkumná metoda sémantického diferenciálu vznikla koncem 

padesátých let minulého století. Jejími tvůrci jsou Charles 

Osgood, George Suci a Percy Tannenbaum. Důkladný popis této 

metody lze nalézt v jejich knize The measurment of meaning 

(Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957).

V sémattickém diferenciálu jsou respondentovi předkládána 

podnětová slova (situace) a jeho úkolem je každé slovo ohodno-

tit na několika škálách protikladných adjektiv (např. dobrý – 

špatný, velký – malý, rychlý – pomalý). Výsledky jsou následně 

zpracovány pomocí faktorové analýzy, kdy se obvykle škály ad-

jektiv  seskupí  do  tří  hlavních  skupin,  tvořících  faktory 

hodnocení, síly (potence) a aktivity, přičemž nejsilnější je 

hodnotící faktor. (Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957, s. 36)

Předpokládá se nezávislost jednotlivých faktorů na sobě, 

což umožňuje jejich uspořádání do třídimenzionálního ortogo-

nálního prostoru (Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957, s. 36). Kaž-

dé podnětové slovo (situace) se tak na základě umístění na 

osách jednotlivých faktorů umístí na určitém místě v tzv. sé-

mantickém prostoru.

Pro účely posuzování postojů je nejvýznamnější hodnotící 

faktor  (dimenze).  Tato  dimenze,  stejně  jako  ostatní  má  jak 
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určitý směr, tak udává v závislosti na umístění podnětového 

slova, i intenzitu, což je základ pro kvantitativní hodnocení 

postojů (Osgood, Suci, Tannenbaoum, 1957, s. 190). Zbývající 

dva faktory je ovšem možné při zjišťování postojů taktéž pou-

žít. Přidávají k zjištěným údajům další informace o celkovém 

významu  situace,  což  umožňuje  podrobnější  zkoumání  rozdílů 

mezi různými situacemi, tak i mezi různými skupinami ve vztahu 

k té samé situaci, což je vlastním cílem tohoto výzkumu. (Os-

good, Suci, Tannenbaoum, 1957, s. 191)

6.3. Hypotézy

Předkládaný výzkum je spíše mapující, tzn. jeho cílem je 

zjistit,  zda  vůbec  existují  nějaké  rozdíly  mezi  zkoumanými 

skupinami a případně jaké povahy tyto rozdíly jsou. Z toho dů-

vodu si nevytvářím pro tento výzkum žádné silné hypotézy, kte-

ré by vnášely zásadní předpoklady ohledně možného vysvětlení 

případných rozdílů mezi skupinami.

Vzhledem k tomu, že zkoumám  existenci rozdílů v postojích 

k zátěžovým situacím i k psychickým projevům krize, což jsou 

dvě poměrně odlišné skupiny jevů je nutné stanovit pro každou 

z těchto skupin odlišnou hypotézu. Nulové hypotézy (H0) proto 

stanovuji takto:
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Neexistují žádné rozdíly v postojích k zátěžovým 

situacím mezi osobami hlásícími se k různým duchovním 

směrům.

případně,

Neexistují žádné rozdíly v postojích k emočním 

projevům  krize  mezi  osobami  hlásícími  se  k  různým 

duchovním směrům.

Alternativní hypotézy (HA) jsem stanovil takto:

Mezi osobami hlásícími se k různým duchovním smě-

rům existují rozdíly v postojích k zátěžovým situacím.

respektive,

Mezi osobami hlásícími se k různým duchovním smě-

rům existují rozdíly v postojích k emočním projevům 

krize.
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7.OPERACIONALIZACE POJMŮ

V následující části provedu operacionalizaci pojmů, které 

používám  ve  stanovených  hypotézách  i  v  samotném  výzkumu. 

Hlavním důvodem je především stanovení zkoumaných skupin osob, 

tak aby bylo jednoznačně určeno, zda jde o jedince bez vy-

znání, buddhistu či křesťana.

V operacionalizaci některých termínů budu vycházet z po-

znatků zmíněných v první, teoretické části práce.

7.1. Postoj

Vymezení pojmu postoj jsem věnoval samostatnou kapitolu 

(viz s. 77) v teoretické části práce, a proto zde pouze shrnu, 

že pro účely této práce považuji postoj za hodnotící vztah k 

lidem,  předmětům  a  situacím,  který  determinuje  naše  roz-

hodování a jednání.
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7.2. Zátěžová situace

Vymezení termínu „zátěžová situace“ jsem se taktéž již 

dostatečně věnoval v teoretické části práce (s. 19). Na tomto 

místě pouze shrnu definici, kterou budu považovat pro uskuteč-

ňovaný výzkum za operacionální, a kterou využiji především při 

konstrukci dotazníku a volbě jednotlivých, konkrétních zátě-

žových situací.

Zátěžová situace je situace, ve které na jedince působí 

vlivy a tlaky, které vedou k tíživé osobní situaci. Zátěžová 

situace může u jedince vést k rozvoji krize.

I když je míra (ne)zátěžovosti situace zcela individuální, 

existují určité situace, které jsou obecně vnímány jako zátě-

žové. Tyto obecně vnímané zátěžové situace budou základem vý-

zkumu a při jejich volbě budu vycházet z dostupných seznamů 

zátěžových  situací,  které  jsem  zmapoval  v  teoretické  části 

práce.

7.3. Psychické projevy krize

Podobně jako zátěžové situace, i psychické projevy krize 

jsem detailněji mapoval v teoretické části práce (s. 17). Zde 

pouze  vymezím,  co  se  pod  tímto  termínem  skrývá  pro  účely 

prováděného  výzkumu.  Psychické  projevy  krize  se  mohou 
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projevovat na více úrovních. Snad nejvýrazněji se promítají do 

kognitivních funkcí a především do emocionálního prožívání. Ve 

výzkumu se budu zabývat právě touto druhou složkou. Proto pro 

účely výzkumu rozumím psychickými projevy krize právě emoční 

reakce člověka, u něhož dojde k rozvoji krize. Nejdůležitější 

emoce krizi doprovázející jsou úzkost, strach, beznaděj, smu-

tek, zoufalství a zlost.

7.4. Zkoumané skupiny

7.4.1. Bez vyznání

Při vymezování jednotlivých skupin, které mezi sebou budu 

porovnávat  jsem  narážel  na  mnoho  obtíží.  Pokud  se  přidržím 

rozdělení na náboženství a spiritualitu, které jsem naznačil v 

teoretické části práce, mohou do skupiny křesťanů i buddhistů 

spadat jak osoby skutečně praktikující, kterým příslušnost k 

dané víře přináší i spirituální prožitek, tak i lidé, pro kte-

ré je příslušnost k udanému směru pouze formální záležitostí a 

kteří  se  účastní  vnějších  projevů  daného  náboženství  bez 

hlubšího prožitku.

U skupiny osob bez vyznání je situace v Česku snad ještě 

komplikovanější. I když podle posledního sčítání lidu prove-

deného v roce 2001 Českým statistickým úřadem je zastoupení 
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osob bez vyznání v České republice (ČR) poměrně vysoké, celých 

59% (Obyvatelstvo, 2003), najít osobu, která by opravdu nevě-

řila, není vůbec jednoduché. Jak se později ukázalo i v průbě-

hu výzkumu, většina lidí v cosi věří, a jak je téměř typické 

vzápětí dodává, „jen tomu neříkám bůh“. Spíše než o vysokém 

podílu osob bez vyznání v české společnosti, vypovídá číslo 

shora uvedené o ambivalentním postoji české společnosti vůči 

institucionalizovaným formám víry.

Při operacionalizaci osob bez vyznání jsem stejně jako u 

obou skupin věřících zvolil dvě kritéria. Prvním kritériem je 

entita, ke které se daný člověk vztahuje, věří v ní, resp. ke 

které se v případě osob bez vyznání vztahuje negativně, nevěří 

v ní. Druhým kritériem pro všechny tři skupiny je to, jakými 

principy se ve svém jednání řídí.

Osoby bez vyznání jsem pro účely této práce tedy operacio-

nalizoval takto: nevěří v boha a nehlásí se k žádnému nábožen-

ství a jejich jednání se řídí pouze jejich vnitřním přesvěd-

čením, případně právními normami.

Tato definice má samozřejmě svá úskalí. Snadno se do ní 

vejdou i osoby, které věří v „cosi,“ jen tomu neříkají bůh. 

Tento nedostatek má ovšem částečně odstranit druhá část defi-

nice,  protože  na  základě  vlastní  zkušenostmi  z  rozhovorů  s 

lidmi, kteří věří v „cosi,“ mohu říci, že na rozdíl od sku-

tečně nevěřících, uznávají nějaké vyšší etické principy, často 

i ty, které jsou vlastní formálně ustanoveným náboženským vy-

znáním.
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7.4.2. Buddhista

Stejným způsobem jako u skupiny bez vyznání jsem postupo-

val i u dalších dvou skupin. I u buddhistů jsem jejich vyme-

zení postavil na entitě, ke které se vztahují a na etických 

principech, kterými se ve svém životě snaží řídit.

Oproti křesťanství je u buddhismu mnohem obtížnější najít 

nějakou jednotící entitu, ke které se praktikující vztahují, a 

kterou v křesťanství představuje Bůh ve své trojjedinné podo-

bě. Logické se zdá, že hlavní vztah v buddhismu bude směřován 

k Buddhovi. Ten je pro buddhisty důležitý, není nicméně tím 

jediným, k čemu se buddhisté vztahují. „Buddhistou je ten, kdo 

se utíká k Buddhovi, Dhammě12 a obci žáků (Sangha). Utíkat se 

znamená věnovat Osvícenému (Buddhovi), jeho učení a obci důvě-

ru,  přijímat Buddhovo  vedení a  naslouchat jeho  radám, jeho 

Dhammě a obci žáků“ (Nyanasatta, 1992, s. 11). Toto vymezení 

jsem  konzultoval  i  s  theravádovou  buddhistickou  mniškou 

ctihodnou Visuddhi, která se v něm s Nyanasattou shodla. Ob-

vykle používaná formulace je „brát útočiště u Buddhy Dhammy a 

Sanghy.“

Buddhista  se  snaží  ve  svém  jednání  řídit  podle  tzv. 

etických předsevzetí. Těchto pravidel existuje různé množství 

v různé intenzitě, v závislosti na tom, pro koho jsou určena a 

v  jakém  období  mají  být  uplatňována.  Nejzákladnějších 

pravidel, podle kterých usiluje žít laický stoupenec buddhismu 

v každodenním životě, je pět a jsou známy pod označeným paňča-

síla. Tyto pravidla jsou:

12 Dhamma je buddhovo učení. V sanskrtu Dharmma.
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1. zdržování se zabíjení živých bytostí,

2. zdržování se kradení,

3. zdržování se nesprávného sexuálního jednání,

4. zdržování se nepravdivého a zraňujícího mluvení,

5. zdržování se omamných látek. (Nyanatiloka, 2009, s. 197)

Buddhistu jsem tedy pro účely výzkumu operacionálně defi-

noval jako toho, kdo bere útočiště u Buddhy, Dhammy a Sanghy a 

usiluje o život podle pěti etických předsevzetí.

7.4.3. Křesťan

I křesťan bude ve výzkumu vymezen entitou, ke které se 

jeho víra vztahuje a etickými principy, kterými se řídí ve 

svém jednání. Předmět víry je v křesťanství vymezen ve vyznání 

víry. Ať již nahlédneme do kteréhokoliv vyznání víry, vždy se 

zde objevuje Bůh a Ježíš Kristus jako syn boží. Apoštolské vy-

znání víry uvádí tuto podobu, „Věřím v Boha, Otce Všemohoucí-

ho, Stvořitele nebe i země. Věřím v Ježíše Krista, Syna jeho 

jediného ...“ (Kompendium, 2006, s. 29).

Podobně se mluví i v Nicejsko-cařihradském vyznání víry, 

které navíc zdůrazňuje i spásnou roli Ježíšova života. „Věříme 

v  jednoho Boha,  Otce všemohoucího,  Stvořitele nebe  i země, 

všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježí-

še Krista, jednorozeného Syna Božího. ...  On pro nás lidi a 

pro naši spásu sestoupil z nebe ... a stal se člověkem, ...“ 

(Kompendium, 2006, s. 29). Klíčovým ve víře křesťana je tedy 
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Ježíš Kristus a Bůh. Uvedená vyznání víry jsou uznávána všemi 

křesťanskými denominacemi.

Co se týče etických principů, které jsou nejvíce spojeny s 

křesťanským  světonázorem,  lze  za  základ  považovat  desatero 

božích přikázání, které se v Bibli objevují na dvou místech. 

Obvyklé katechetické formule desatera znějí takto (Katechis-

mus, 2006, s. 123):

1. Nebudeš míti jiné bohy mimo mne.

2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.

3. Pomni abys den sváteční světil.

4. Cti otce svého i matku svou.

5. Nezabiješ

6. Nesesmilníš

7. Nepokradeš

8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.

9. Nepožádáš manželky bližního svého.

10.Nepožádáš statku bližního svého.

V bibli je formulace desatera uvedena na dvou místech, a 

to v Exodu – druhé knize Mojžíšově (Bible, Ex 20, 2-17) a v 

Deuteronomiu – páté Mojžíšově (Bible, Dt 5, 6-21).

Operacionální  definice  křesťana  pro  potřeby  prováděného 

výzkumu tedy zní. Křesťan věří v Boha a jeho syna Ježíše Kris-

ta a usiluje o život v souladu s deseti božími přikázáními.

94



8.DOTAZNÍK

V následující části přiblížím tvorbu dotazníku použitého 

ve výzkumu. Celý dotazník je součástí práce v příloze III. na 

straně  146 (Velikost písma a proporce v dotazníku v příloze 

jsou oproti použité variantě mírně pozměněny tak, aby se do-

tazník vešel na standardní formát strany diplomové práce při 

zachování stejného počtu listů a jejich rozvržení.).

Dotazník je sestaven z celkem osmi listů: jednoho úvodního 

listu a z jednoho listu s instrukcí k vyplňování sémantického 

diferenciálu. Následuje šest listů s posuzovanými situacemi a 

příslušnými polárními škálami. Pro posouzení každé situace je 

určen samostatný list. Část dotazníku, která se zaměřuje na 

měření  postojů  k  jednotlivým  situacím  je  do  značné  míry 

převzata z původní podoby sémantického diferenciálu, jak ho 

představili Osgood, Suci a Tanenbaum (1957, s. 83).

8.1. Úvodní list

Úvodní list sestává ze tří částí. V úvodní části vysvětlu-

ji smysl dotazníku a zároveň vybízím respondenty, aby se na mě 

v případě jakýchkoliv dotazů obrátili.
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Dále zjišťuji k jakému vyznání se respondenti hlásí. V 

této části respondent vybere ze seznamu to vyznání, ke kterému 

se hlásí. U každého vyznání jsou kromě jeho zvýrazněného poj-

menování, vypsána kritéria podle, kterých je posuzována pří-

slušnost k tomu kterému vyznání. Zároveň zde vysvětluji důvody 

tohoto  zdánlivě  poměrně  striktního  vymezení  a  děkuji  všem, 

kteří do žádné z těchto skupin nepatří a nemohou ve vyplňování 

dotazníku pokračovat. V této části následuje otázka, zda se 

respondent hlásil někdy dříve k jinému než označenému vyznání 

(případně byl bez vyznání). V případě, že na tuto otázku odpo-

ví kladně, je požádán o uvedení počtu let, po které se hlásí k 

vyznačenému vyznání. Tyto údaje zjišťuji pro případnou analýzu 

vlivu délky příslušnosti k vyznání na udávané postoje. Také 

mohou být tyto informace důležité pro interpretaci výsledků a 

v diskuzi i pro posouzení limitů zjištěných výzkumných výsled-

ků.

Poslední část úvodního listu zjišťuje základní informace o 

respondentovi,  jako  jeho  pohlaví,  věk  a  nejvyšší  dosažené 

vzdělání, kde má respondent možnost volit mezi variantami: zá-

kladní škola, střední škola bez maturity, střední škola s ma-

turitou a vysoká škola.

8.2. Instrukce

Druhý list dotazníku je určen pro vysvětlení vyplňování 

sémantického diferenciálu. Instrukce k vyplňování je převzata 
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od Osgooda, Suciho a Tanenbauma (1957, s. 83). Tato instrukce 

je poměrně podrobná i s grafickou ukázkou vyplňování. Ukazuje 

jak správně zaškrtnout každou škálu pokud se podnětová situace 

váže velmi silně k jednomu pólů škály. Dále pokračuje možnos-

tí, že se váže pouze silně, mírně a nebo je vůči oběma pólům 

stejně vzdálená či je neutrální.

V další části jsou vypsána důležitá upozornění na obvyklé 

chyby při vyplňování, následovaná instrukcí k tomu, aby re-

spondent dal na svůj první dojem a příliš nad jednotlivými 

položkami neuvažoval.

Tuto podrobnou instrukci jsem se do testu rozhodl zařadit 

především z důvodu, že jsem počítal s tím, že někteří respon-

denti budou dotazník vyplňovat samostatně a nebude možné jim 

při případných doplňujících otázkách poskytnout odpověď.

8.3. Sémantický diferenciál

V této části popíši podobu části dotazníku se sémantickým 

diferenciálem, který obsahuje celkem šest listů, z nichž na 

každém je jedna podňetová situace. Budu se věnovat tomu, jakým 

způsobem jsem vybral jednotlivé situace a tomu jaké jsem zvo-

lil škály protikladných adjektiv.

Každý samostatný list této části začíná výzvou k posouzení 

každé situace v této podobě: „Rád bych se od Vás dozvěděl, jak 

byste charakterizoval následující situaci. Na stupnici označte 

v každém řádku svoji představu.“
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Následuje zvýrazněné pojmenování posuzované situace a 31 

řádků s protikladnými adjektivy a políčky k zaznamenání zvo-

leného umístění. Jednotlivé položky mají tuto podobu:

1 čestný nečestný

Na konci každé strany (vyjma poslední) je výzva, aby re-

spondent po vyplnění všech položek pokračoval na další straně. 

Na poslední straně je místo této výzvy poděkování za spoluprá-

ci při vyplňování dotazníku.

8.3.1. Podnětové situace

Pro dotazník jsem zvolil celkem šest podnětových situací. 

Tři z oblasti zátěžových situací, které mohou vyústit v rozvoj 

krize a tři z oblasti psychických projevů krize v podobě emo-

cí. Podnětové situace jsou tyto:  úmrtí blízkého člověka, zá-

važné onemocnění, rozchod s partnerem (partnerkou) a  úzkost, 

strach, vztek.

Podnětové situace z oblasti zátěže jsem volil s ohledem na 

jejich intenzitu. Vycházel jsem ze škál závažnosti zátěžových 

situací zmapovaných v teoretické části práce, především pak ze 

škály Holmese a Raheho – viz příloha II. na straně 145 (1967, 

s. 216). Nepřebíral jsem nicméně jednotlivé situace doslova. 

Několik položek jsem shrnul do jedné situace. Položka  úmrtí 

blízkého  člověka je  tak  sloučením  první  (úmrtí 

manžela/manželky) a páté (úmrtí blízkého člena rodiny) položky 

Holmese a Raheho. Podobně jsem upravil podnětovou situaci roz-

chod  s  partnerem  (partnerkou),  kde  jsem  spojil  položky  dvě 
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(rozvod) a tři (manželská odluka) citovaných autorů. Zcela zá-

měrně jsem se také vyhnul slovu manžel (manželka), manželství, 

či rozvod, vzhledem k předpokladu, že velká část respondentů 

bude svobodných a situace bez použití těchto slov pro ně bude 

snáze představitelná.

Poslední situace  (závažné onemocnění) se sice v seznamu 

Holmese a Reheho neumisťuje na úplném vrcholu (ačkoliv je také 

značně v popředí), ale v jiných seznamech je zastoupena výraz-

ně. Například v dotazníku TELQ je uvedena situace „ohrožení 

smrtí nebo závažným tělesným poškozením“ (Kubany et al., 2000, 

s. 212). V dotazníku jsem neuváděl, zda se jedná o závažné 

onemocnění vlastní, nebo někoho druhého (blízkého).

Psychické projevy krize v podobě emocí jsem volil na zá-

kladě četnosti jejich výskytu v průběhu krize. Při posuzování 

četnosti jsem vycházel z toho, jak jsou jednotlivé emoce zmi-

ňovány v literatuře, jejíž přehled na toto téma je uveden v 

kapitole  2.6.  Projevy  krize na  straně  34.  Jednotlivé  posu-

zované emoce tedy jsou: úzkost, strach, vztek.

8.3.2. Polární škály

Volba škál protikladných adjektiv probíhala jednak s ohle-

dem na to, aby zde byla výrazně zastoupena adjektiva u nichž 

lze předpokládat, že výrazně sytí hodnotící faktor (dimenzi) a 

také s ohledem na to, aby jednotlivá adjektiva byla relevantní 

k zvoleným situacím. Celkem jsem v dotazníku použil 31 škál.

Při posuzování první podmínky, tedy nezbytnosti přítom-

nosti většího počtu adjektiv u nichž lze předpokládat, že vý-
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razně sytí hodnotící faktor, jsem vycházel z výzkumů prove-

dených  Osgoodem,  Sucim  a  Tannenbaumem,  kteří  ověřili,  že 

hodnotící škála je nejsilnější a nachází se v ní nejvíce ad-

jektiv.  Všechna  adjektiva  ve  výzkumu  jsou  tedy  převzatá  od 

těchto  autorů  na  základě  jimi  provedených  výzkumů  (Osgood, 

Suci, Tanenbaum, 1957, s. 37, 43, 53).

Z adjektiv zkoumaných těmito autory jsem nicméně vybral 

pouze  ty,  které  se  nějak  vztahují  (byť  třeba  vzdáleně,  či 

přeneseně) k zvoleným situacím. O této podmínce pro výběr ad-

jektiv hovoří Osgood, Suci, Tannenbaum (1957, s. 78).

Pro dimenzi hodnocení jsem zvolil 21 dvojic protikladných 

adjektiv:  dobrý x špatný, krásný x ošklivý, sladký x kyselý, 

čistý x špinavý, chutný x nechutný, cenný x bezcenný, milý x 

krutý,  příjemný  x  nepříjemný,  hořký  x  sladký,  šťastný  x 

smutný, divoký x klidný, posvátný x světský, uvolněný x napja-

tý, statečný x zbabělý, bohatý x chudý, jasný x nejasný, hezký 

x strašný, čestný x nečestný, hrubý x hladký, smysluplný x ne-

smyslný, zdravý x nemocný.

Dimenze potence obsahuje šest dvojic adjektiv:  velký x 

malý, tvrdý x měkký, silný x slabý, hluboký x mělký, těžký x 

lehký, drsný x jemný.

Dimenze aktivity je zastoupena čtyřmi dvojicemi přídavných 

jmen: mladý x starý, ostrý x tupý, aktivní x pasivní, rychlý x 

pomalý.
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9.PRŮBĚH VÝZKUMU

9.1. Výzkumný vzorek

9.1.1. Zkoumané skupiny

Porovnávanými skupinami jsou ve výzkumu skupiny osob bez 

vyznání, buddhisté a křesťané. Důvody volby právě těchto sku-

pin jsou tři.

Především se jedná o zastoupení osob, které spadají do 

jednotlivých skupin v české společnosti. Výzkum si klade za 

cíl posoudit rozdíly mezi skupinami, které reprezentují nejsi-

lnější duchovní proudy v České republice (ČR). Podle poslední-

ho cenzu prováděného v ČR v roce 2001, jsou právě tři uvedené 

směry v ČR dominantní. Nejvíce je zastoupena skupina bez vy-

znání (59%), následovaná křesťany (30%). Dalším v pořadí je 

právě buddhismus, který sice představuje méně než jednu dese-

tinu obyvatel v ČR (0,067%), ale s téměř 7 tisícovkami osob 
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představuje  nejsilnější  nekřesťanské  vyznání.  (Obyvatelstvo, 

2003)

Druhý důvod úzce souvisí s prvním a je ryze praktický. 

Mohlo by být sice velice zajímavé posoudit i další náboženství 

(např. islám, židovství), nicméně osoby z těchto směrů jsou v 

ČR hůře dostupné, a to jak z důvodu jejich malého počtu, tak i 

z důvodu uzavřenosti těchto komunit vůči lidem stojícím mimo 

jejich vlastní vyznání. Lidé bez vyznání, křesťané i buddhisté 

jsou v ČR relativně snadno dostupní, což bylo při plánování 

výzkumu nutné zohlednit.

Třetí důvod pro volbu uvedených vyznání je spíše osobní. 

Vzhledem k tomu, že se sám hlásím k buddhismu a praktikuji 

buddhistické formy meditace, zajímalo mě, jaký je rozdíl mezi 

buddhisty a směry, které jsou v ČR dominantní.

Na  tomto  místě  je  důležité  zmínit  fakt,  že  zatímco  o 

křesťanství lze hovořit v kontextu české společnosti jako o 

původním, buddhismus k nám byl introdukován poměrně nedávno. 

Výzkum se v případě buddhistů zaměřoval na osoby žijící v ČR. 

V tom spočívá i rozdíl mezi křesťany a buddhisty ve výzkumu. 

Zatímco pro mnohé křesťany je příslušnost k jejich víře celo-

životní záležitostí u buddhistů je jejich vyznání něco, k čemu 

dospěli až v průběhu svého života. To souvisí především s fak-

tem, že možnost intenzivnějšího setkávání s tímto vyznáním je 

záležitostí posledních dvaceti let.

V souvislosti s uvedenou skutečností vyvstává také otázka, 

nakolik mohou být případné rozdíly (respektive jejich nepříto-

mnost) dány spíše příslušností ke stejnému kulturnímu okruhu, 

spíše než k různým vyznáním. Touto otázkou se budu zabývat v 

závěrečné diskusi.
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Cílový počet respondentů byl stanoven na 90 osob, ideálně 

30 z každé skupiny.

9.1.2. Metoda výběru respondentů

Výběrový vzorek výzkumu není reprezentativní. Při výběru 

jsem  zčásti  používal  metodu  příležitostného  výběru  kombi-

novanou s lavinovitým výběrem (Ferjenčík, 2000, s. 116). Tyto 

způsoby výběru mohou samozřejmě výrazně omezit reliabilitu vý-

sledků. Vliv tohoto způsobu výběru na výsledky budu posuzovat 

v diskusi.

V buddhistickém prostředí, ve kterém se pohybuji, jsem re-

spondenty získával z okruhu svých přátel a známých, případně 

jsem využil kontaktů těch osob, které jsou v tomto prostředí 

více etablované ať již osobně či odborně. Většina vyplněných 

dotazníků  tak  pochází  od  osob  hlásících  se  k  theravádovému 

směru buddhismu, nicméně několik dotazníků je i od osob z ji-

ných směrů.

Mezi křesťany mi kontakt na respondenty zprostředkovala má 

kolegyně, která je zároveň farářkou Církve československé hu-

sitské v Praze. Většina respondentů křesťanského vyznání je 

proto této denominace, nicméně mezi respondenty jsou zastoupe-

ny  i  osoby  jiných  denominací  (Českobratrská  církev  evange-

lická, Církev římskokatolická).

Dotazníky od osob bez vyznání jsem získával víceméně pouze 

příležitostně ve svém okolí, v rodině, mezi studenty a kolegy 

v zaměstnání.
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9.1.3. Charakteristiky výzkumného vzorku

Konečný počet respondentů byl nižší než plánovaných 90 

osob. Celkem bylo sebráno 89 dotazníků z nichž ovšem v pěti 

případech byly dotazníky chybně vyplněny (chybějící položky) a 

nebylo již možné požádat respondenty o doplnění. Tyto dotaz-

níky jsem z dalšího zpracování vyřadil. Celkem bylo dalšími 

procedurami zpracováno 84 dotazníků. 27 dotazníků z tohoto po-

čtu bylo sebráno v elektronické podobě, zbytek (57) v podobě 

písemné.

Z těchto 84 respondentů bylo 32 (38%) od osob bez vyznání, 

25 (30%) od buddhistů a 27 (32%) od křesťanů. 51 dotazníků 

bylo vyplněno ženami (61%) a 33 muži (39%). Rozložení na zá-

kladě vyznání a pohlaví ukazuje tabulka 2 na straně 104.

muž žena

bez vyznání
8 24 32

84

9% 29% 38%

buddhista
15 10 25

18% 12% 30%

křesťan
10 17 27

12% 20% 32%

33 51

39% 61%

84

Tabulka 2: Rozdělení podle pohlaví a vyznání

Rozložení na základě vzdělání, členěné podle pohlaví a 

podle příslušnosti k vyznání, ukazují tabulky 3 a 4 na straně 

105.  Nejvíce je osob s vysokoškolským vzděláním, následováno 

lidmi se střední školou s maturitou dále ZŠ a SŠ bez maturity.
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muž žena

ZŠ
1 4 5

84

1% 5% 6%

SŠ bez maturity
1 2 3

1% 2% 3%

SŠ s maturitou
14 21 35

17% 25% 42%

VŠ
17 24 41

20% 29% 49%

33 51

39% 61%

84

Tabulka 3: Rozdělení podle pohlaví a vzdělání

bez vyznání buddhista křesťan

ZŠ
0 1 4 5

84

0% 1% 5% 6%

SŠ bez maturi-

ty

0 1 2 3

0% 1% 2% 3%

SŠ s maturitou
14 8 13 35

17% 10% 15% 42%

VŠ
18 15 8 41

21% 18% 10% 49%

32 25 27

38% 30% 32%

84

Tabulka 4: Rozdělení podle vyznání a vzdělání

Další sledovanou charakteristikou byl věk respondentů. Me-

dián věku je 32,1 let se směrodatnou odchylkou 11,5. Minimum 

12 a maximum 74. Rozložení podle věku respondentů ukazuje graf 

1 na straně 106. V souvislosti s věkem jsem testoval hypotézu 

rozdílu ve věku v závislosti na příslušnosti k určitému vy-
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znání. Mezi žádnou ze skupin (podle vyznání) není ve věkovém 

rozložení statisticky významný rozdíl a lze tedy konstatovat, 

že věk respondentů nehraje ve výsledcích významnou roli. Sta-

tistiky těchto testů jsou uvedeny v příloze IV. na straně 154.

Co se týče další sledované charakteristiky, a to délky 

příslušnosti k vyznání, lze smysluplně porovnávat pouze skupi-

ny křesťanů a buddhistů, protože mezi osobami bez vyznání se 

drtivá většina osob nikdy nehlásila k jinému názorovému prou-
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du. V celém výzkumu je pouze jeden „odpadlík,“ který se se 

cítí bez vyznání posledních 13 let.

Pro  skupiny  křesťanů  a  buddhistů  jsem  v  souvislosti  s 

délkou příslušnosti k danému vyznání testoval hypotézu rozdílu 

v délce vyznání v závislosti na příslušnosti k danému vyznání. 

Jak ukazují statistické údaje tohoto testu v příloze  V. na 

straně 155 pro výzkumný vzorek neexistuje statisticky významný 

rozdíl v délce příslušnosti k danému vyznání na hladině vý-

znamnosti p=0,05, nicméně s výslednou významností p=0,056 je 

hranice signifikance silně atakována. Tento výsledek odpovídá 

výše  zmíněnému  faktu,  a  to  totiž,  že  křesťanství  je  v  ČR 

dlouhodobě etablováno, zatímco výraznější vstup buddhismu byl 

možný až v posledních 20 letech, a proto je mezi buddhisty 

mnohem více lidí, kteří se k tomuto vyznání přihlásili v ne-

dávné době.

9.2. Sběr dat

Tvorba  dotazníku  probíhala  v  období  od  5.10.2009  do 

14.10.2009.  Následně  jsem  dotazníky  distribuoval  a  vybíral 

zpět vyplněné, a to až do 30.11.2009. Ihned v úvodu sběru do-

tazníku se ukázal jako nerealizovatelný požadavek, abych byl u 

vyplňování  osobně  přítomen  a  respondenti  dotazník  vyplnili 

ihned poté, co jim byl předán a následně ho mi ho vyplněný 

vrátili. Bylo to především z časových důvodů, kdy se ukázala 
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větší časová náročnost dotazníku na vyplňování než jsem pů-

vodně  předpokládal.  Proto  si  většina  respondentů  dotazník, 

poté, kdy jsem jim ho předal a vysvětlil princip vyplňování, 

odnášela dotazník s sebou, aby jsem si ho od nich po několika 

dnech vyzvedával.

Tím,  že  jsem  na  základě  těchto  zkušeností  ustoupil  od 

požadavku vyplňování dotazníku v mé přítomnosti, získal jsem 

možnost odpovědí z více dotazníků, protože někdy jsem takto 

dával jednomu respondentovi několik dotazníků, které mohl ná-

sledně rozdistribuovat mezi další osoby. Dále to umožnilo dis-

tribuci dotazníků v elektronické podobě, což mi opět umožnilo 

kontaktovat  i  respondenty,  které  bych  osobním  kontaktem 

oslovit nemohl.

Po převzetí dotazníku jsem vždy provedl kontrolu úplnosti 

vyplnění a v případě zjištění chybějících položek jsem vyzval, 

bylo-li to možné, dotyčnou osobu k doplnění a to jak v osobním 

kontaktu  či  prostřednictvím  e-mailu.  V  několika  případech 

chybně  vyplněných  dotazníků  ovšem  nebylo  možné  respondenty 

zkontaktovat  (respondenti  zprostředkovaní  další  osobou),  a 

proto jsem takové dotazníky z dalšího zpracování vyřadil.

9.3. Zpracování dat

Pro zpracování dat jsem využil statistický software SPSS 

a pro některé dílčí výpočty a tvorbu některých tabulek a grafů 

také tabulkový procesor OpenOffice Spreadsheet.

108



Data z dotazníků jsem průběžně převáděl do elektronické 

podoby v programu SPSS. Kromě informací o respondentovi (vy-

znání, věk, pohlaví atd.) jsem do programu zadával responden-

tovy odpovědi na jednotlivých škálách, kdy jsem jednotlivé od-

povědi a jejich vzdálenost ke koncům škály kódoval čísly 1 – 7 

(střed škály 4). Celkem jsem tak pro každého respondenta zís-

kal 6 x 31 (186) položek.

Po zadání všech dat jsem nejprve provedl deskriptivní ana-

lýzu  údajů  o  respondentech,  kdy  jsem  stanovil  podle  typu 

proměnné  jejich  četnost,  charakteristiky  středu,  rozptý-

lenosti. U proměnných věk a délka příslušnosti k vyznání jsem 

pomocí neparametrických testů otestoval hypotézy nezávislosti 

těchto proměnných na udaném vyznání.

Rozdíly mezi jednotlivými skupinami jsem neposuzoval samo-

statně pro každou z šesti situací, ale souhrnně pro zátěžové 

situace a pro emocionální projevy krize. Proto jsem u každého 

respondenta vypočetl součet každé škály pro tyto dvě skupiny. 

Podkladem pro výpočet součtu škál byly hodnoty škál náležících 

k jedné z dvou výše zmíněných skupin.

Následně jsem z těchto 31 hodnot v každé ze dvou skupin 

pomocí faktorové analýzy extrahoval tři faktory. Při faktorové 

analýze jsem použil rotaci varimax. Součástí faktorové analýzy 

byl i výpočet faktorových skórů každého respondenta pro tyto 

tři faktory.

Hlavním smyslem faktorové analýzy byla především potřeba 

porovnat výsledné faktory a faktory, ke kterým ve svých mě-

řeních došli Osgood, Suci a Tanennbaum (1957, s. 37). V tomto 

ohledu se nicméně ukázalo, že faktory extrahované v předklá-

daném výzkumu se silně liší od faktorů extrahovaných těmito 
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autory.  V  dalším  zpracování  výsledků  jsem  proto  vycházel  z 

umístění škál v dimenzích, tak jak je uvedeno u Osgooda, Suci-

ho a Tannenbauma (1957, s. 37). Na základě těchto údajů jsem 

prováděl jednotlivá porovnání mezi skupinami.

Následně  jsem  na  základě  dimenzí  Osgooda,  Suciho  a 

Tannenbauma (1957, s. 37) provedl výpočty průměru jednotlivých 

škál pro skupiny zátěžových situací a emočních projevů krize. 

Výpočty  jsem  provedl  zprůměrováním  výsledků  každé  škály  ve 

skupině zátěžových situací a emočních projevů krize. Vznikly 

tak profily jednotlivých vyznání, které je možné porovnávat 

mezi  sebou.  Před  tímto  výpočtem  jsem  samozřejmě,  ty  škály, 

které  sytí  daný  faktor  záporně  (hořký  x  sladký,  divoký  x 

klidný, hrubý x hladký) obrátil, aby byl zachován směr jednot-

livých dimenzí. Na tomto místě je důležité upozornit, že v 

případě  jednotlivých  škál  byl  střed  škály  reprezentován 

hodnotou  4,  nicméně  po  součtu  škál  do  skupiny  zátěžových 

situací a emočních projevů krize se střed škály přirozeně po-

sunul do hodnoty 12.

Stejně  tak  jsem  na  základě  dimenzí  Osgooda,  Suciho  a 

Tannenbauma (1957, s. 37) vypočítal průměrné umístění jednot-

livých skupin na dimenzi hodnocení, potence a aktivity. Výpo-

čet jsem prováděl tak, že výše získané průměry škál jsem na 

základě jejich příslušnosti k danému faktoru opět zprůměroval. 

Výpočet umístění skupin v jednotlivých dimenzích jsem provedl 

jak pro skupiny zátěžových situací a emočních projevů krize, 

tak i pro jednotlivé situace (emoce) samostatně. Pro skupiny 

zátěžových situací a emočních projevů krize jsem umístění v 

dimenzích spočetl i na základě pohlaví respondentů. Pro účely 

lepší názornosti jsem jednotlivé škály převedl z podoby 1 – 7 
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do podoby -3 - +3 v případě samostatných situací a v případě 

skupiny zátěžových situací a emočních projevů krize z formátu 

3 – 21 do podoby -9 - +9.

Oba dva předchozí výpočty sloužily pouze jako podklady pro 

grafické  znázornění  výsledků  a  nikoliv  pro  posouzení  sta-

tistické  významnosti  mezi  jednotlivými  skupinami.  Posouzení 

statistické významnosti rozdílů se věnují další výpočty.

Do  následného  výpočtu  statistické  signifikance  rozdílů 

mezi  skupinami  podle  faktorů  Osgooda,  Suciho  a  Tannenbauma 

(1957, s. 37) nevstupovaly faktorové skóry jednotlivých re-

spondentů, ale součty hrubých skórů respondentů těch položek, 

které sytí jednotlivé faktory dle výpočtů uvedených autorů. 

Před tímto výpočtem jsem opět obrátil ty škály, které sytí 

faktor  záporně,  aby  tak  byl  zachován  směr  jednotlivých  di-

menzí. Porovnání rozdílů mezi skupinami bylo provedeno pomocí 

vícenásobné analýzy rozptylu (MANOVA) (Hendl, 2006, s. 338). 

Stejné srovnání jsem provedl i v závislosti na pohlaví respon-

denta a dosaženém vzdělání. Obojí jsem prováděl samostatně pro 

skupinu  zátěžových  situací  a  pro  skupinu  emočních  projevů 

krize. Hladinu významnosti, od které jsem jsem považoval vý-

sledky za signifikantní jsem stanovil na p<0,05.

Prostřednictvím  výpočtu  Pearsonova  koeficientu  korelace 

jsem hodnotil i závislost výsledku jednotlivých škál a věku 

respondentů.
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10.VÝSLEDKY

10.1. Faktorová analýza

Poté, kdy jsem sečetl hodnoty jednotlivých škál pro skupi-

ny zátěžových situací a emočních projevů krize, jsem ze zís-

kanými údaji provedl faktorovou analýzu. Jejím smyslem bylo 

zhodnotit, nakolik jednotlivé škály vytvářejí stejné faktory, 

jako  odpovídající  škály  ve  výzkumech  Osgooda,  Suciho  a 

Tannenbauma (1957, s. 37) a na základě toho rozhodnout, které 

faktory budou dále používány ve výpočtech. Porovnání umístění 

škál u těchto autorů a škál získaných provedenou faktorovou 

analýzou ukazuje  příloha VI. na straně 156.

Extrahované faktory se silně liší od faktorů uvedených Os-

goodem, Sucim a Tannenbaumem (1957, s. 37). U skupiny emočních 

projevů  krize  odpovídá  umístěním  ve  stejném  ze  tří  faktorů 

pouze u těchto autorů pouze 19 škál, tj. 61%. U skupiny zátě-

žových situací je to dokonce jen 9 škál, tj. 29%. Z tohoto dů-

vodu jsem se rozhodl, že v dalším zpracování výsledků nebudu 

používat  faktorové  skóry  získané  mnou  provedenou  faktorovou 
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analýzou, ale budu se držet umístění škál ve faktorech (di-

menzích) podle Osgooda, Suciho a Tannenbauma (1957, s. 37).

10.2. Škály a dimenze

Porovnání jednotlivých škál pro skupiny zátěžových situací 

a  emočních  projevů  krize  ukazují  grafy  v  příloze  VII.  na 

straně 158.

Porovnání  umístění  jednotlivých  vyznání  v  sémantickém 

prostoru ukazují grafy v příloze  VIII. na straně  160. Tyto 

grafy  ukazují  umístění  jednotlivých  vyznání  v  sémantickém 

prostoru  jak  samostatně  pro  jednotlivé  zátěžové  situace  a 

emoční projevy krize, tak i celkově pro celou skupinu zátě-

žových situací a emočních projevů krize. V příloze jsou také 

zobrazeny grafy ukazující umístění mužů a žen v sémantickém 

prostoru celkově ve skupině zátěžových situací a ve skupině 

emočních projevů krize. Stejné informace pouze v číselném vy-

jádření jsou uvedeny v tabulce v příloze IX. na straně 165.

Vzhledem  k  tomu,  že  postoje,  jejichž  zjišťování  a  po-

rovnávání  je  cílem  prováděného  výzkumu,  jsou  reprezentovány 

dimenzemi sémantického prostoru (a z nich především hodnotící 

dimenzí),  statistickou  signifikanci  rozdílů  mezi  skupinami 

jsem již dále zjišťoval pouze pro jednotlivé dimenze a nikoliv 

již pro jednotlivé škály.
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10.3. Signifikance rozdílů

V následující části popíši efekt různých faktorů (vyznání, 

pohlaví, vzdělání, věk) na rozdíly v nezávislých proměnných, 

kterými jsou v tomto případě dimenze hodnocení, potence a ak-

tivity u skupiny zátěžových situací a emočních projevů krize. 

Jako kritickou hladinu významnosti jsem zvolil p<0,05.

10.3.1. Vyznání

Pro základní test efektu faktoru (vyznání) na vektor zá-

vislých  proměnných  (dimenze)  ve  skupině  zátěžových  situací 

bylo  pro  analýzu  použito  Wilksovo  lambda  s  těmito  výsledky 

F(df=6,158)=1,973; p=0,073.

Při  provedení  F-testu  pro  zjištění  efektu  vyznání  na 

jednotlivé závislé proměnné, byl zjištěn statisticky významný 

efekt pro první (hodnotící) dimenzi součtu zátěžových situací 

F(df=2)=3,563;  p<0,033.  Při  provedení  post  hoc  testu  podle 

Scheffeho byl zjištěn statisticky významný rozdíl u této di-

menze zátěžových situací mezi buddhisty a osobami bez vyznání 

(p=0,034). Tento rozdíl v hodnotící škále zátěžových situací 

ukazuje, že buddhisté hodnotí zátěžové situace méně negativně 

a mají k nim tedy kladnější postoj.

Pro základní test efektu faktoru (vyznání) na vektor zá-

vislých proměnných (dimenze) ve skupině emočních projevů krize 

bylo  stejně  jako  v  předchozím  případě  pro  analýzu  použito 

Wilksovo lambda s těmito výsledky F(df=6,158)=1,063; p=0,387.
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Při  provedení  F-testu  pro  zjištění  efektu  vyznání  na 

jednotlivé  závislé  proměnné  nebyl  zjištěn  žádný  statisticky 

významný efekt pro jakoukoliv dimenzi součtu emočních projevů 

krize.  Statisticky  významný  rozdíl  nebyl  zjištěn  ani  při 

provedení post hoc testu podle Scheffeho.

10.3.2. Pohlaví

Základní test efektu faktoru (pohlaví) na vektor závislých 

proměnných (dimenze) ve skupině zátěžových situací, byl stejně 

jako v případě vyznání proveden pomocí Wilksova lambda s těmi-

to výsledky F(df=3,80)=8,269; p<0,001.

Po  provedení  F-testu  pro  zjištění  efektu  pohlaví  na 

jednotlivé závislé proměnné byl zjištěn statisticky významný 

rozdíl mezi pohlavími u součtu první dimenze zátěžových situa-

cí (F(df=1)=11,192; p=0,001) a dále u druhé dimenze zátěžových 

situací (F(df=1)=23,863; p<0,001). Pro pohlaví nebyly provádě-

ny post hoc testy, protože tato proměnná nabývá pouze dvou 

hodnot.

Wilksovo lambda pro skupinu emočních projevů krize v zá-

vislosti  na  pohlaví  nabylo  těchto  hodnot:  F(df=3,80)=3,649; 

p<0,016.

Provedením F-testu pro zjištění efektu pohlaví na jednot-

livé závislé proměnné byl zjištěn statisticky významný rozdíl 

mezi pohlavími u součtu první dimenze emočních projevů krize 

(F(df=1)=5,912;  p=0,017)  a  také  u  druhé  dimenze  emočních 

projevů krize (F(df=1)=6,544; p=0,012). Ani v tomto případě 

nebyly prováděny post hoc testy.
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10.3.3. Společný efekt vyznání a pohlaví

Pro základní test efektu faktoru (vyznání x pohlaví) na 

vektor závislých proměnných (dimenze), bylo pro analýzu byl 

použito Wilksovo lambda s těmito výsledky  F(df=24,134)=1,105; 

p=0,347.

Při provedení F-testu pro zjištění spolupůsobení vyznání a 

pohlaví na jednotlivé závislé proměnné, nebyl zjištěn žádný 

statisticky významný efekt. Ovšem při provedení post hoc testu 

podle Scheffeho byl stále zaznamenán statisticky významný roz-

díl u první dimenze součtu zátěžových situací mezi osobami bez 

vyznání a budhisty a to na hladině významnosti p=0,028.

Tento  výsledek  poukazuje  na  to,  že  výše  uvedená  sta-

tistická signifikance v souvislosti s vyznáním je mnohem více 

ovlivněna pohlavím osob v jednotlivých skupinách dle vyznání, 

než samotným vyznáním.

10.3.4. Vzdělání

Pro základní test efektu faktoru vzdělání na vektor závis-

lých proměnných (dimenze) ve skupině zátěžových situací, bylo 

pro  analýzu  použito  Wilksovo  lambda  s  těmito  výsledky 

F(df=9,189,982)=0,938; p=0,493.

Při  provedení  F-testu  pro  zjištění  efektu  vzdělání  na 

jednotlivé  závislé  proměnné  nebyl  zjištěn  žádný  statisticky 

významný efekt, a to ani při provedení post hoc testů.
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V základním testu efektu faktoru vzdělání na vektor závis-

lých proměnných (dimenze) ve skupině emočních projevů krize, 

byly výsledky tyto: F(df=9,189,928)=0,731; p=0,681.

Po  provedení  F-testu  pro  zjištění  efektu  vzdělání  na 

jednotlivé  závislé  proměnné  nebyl  zjištěn  žádný  statisticky 

významný efekt ani při provedení post hoc testů.

10.3.5. Věk

Vliv věku na jednotlivé dimenze byl posuzován pomocí Pear-

sonova koeficientu korelace. V této souvislosti nebyl zjištěn 

vliv věku na žádnou z dimenzí.
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11.DISKUSE

11.1. Platnost hypotéz

V této kapitole krátce pohovořím o důsledcích, které mají 

získané výsledky na platnost či neplatnost vytyčených hypotéz. 

Pro úplnost nejdříve tyto hypotézy zopakuji.

Hypotézy 1:

H0:  Neexistují žádné rozdíly v postojích k zátě-

žovým  situacím  mezi  osobami  hlásícími  se  k  různým 

duchovním směrům.

HA:  Mezi osobami hlásícími se k různým duchovním 

směrům existují rozdíly v postojích k zátěžovým situa-

cím.

Hypotézy 2:
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H0: Neexistují žádné rozdíly v postojích k emočním 

projevům  krize  mezi  osobami  hlásícími  se  k  různým 

duchovním směrům.

HA:  Mezi osobami hlásícími se k různým duchovním 

směrům existují rozdíly v postojích k emočním projevům 

krize.

Vycházíme-li z předpokladu Osgooda, Suciho a Tannenbauma, 

a sice že pro zjišťování postojů slouží první (hodnotící) di-

menze sémantického prostoru (1957, s. 189), je na místě kon-

statovat, že se  alternativní hypotézu 2 podařilo vyvrátit a 

můžeme tak ponechat v platnosti hypotézu nulovou. Znamená to, 

že neexistuje žádný rozdíl mezi zkoumanými vyznáními, co se 

týče postoje k emočním projevům krize.

Ve skupině emočních projevů krize je situace jednoznačná, 

ovšem  u  první  hypotézy  týkající  se  zátěžových  situací  se 

situace komplikuje. Na první pohled by bylo možné konstatovat, 

že se první alternativní hypotézu nepodařilo vyvrátit a můžeme 

tak přijmout její platnost. Vždyť pro první hodnotící dimenzi 

byla zjištěna statistická významnost na hladině p<0,033. Při 

provedení post hoc testu se rozdíl signifikantně ukázal mezi 

skupinou buddhistů a osob bez vyznání (p=0,034). Nicméně při 

započítání vlivu pohlaví v jednotlivých skupinách podle vy-

znání se tento efekt ztrácí. Je tak možné konstatovat, že roz-

díly v postojích k zátěžových situacích jsou zprostředkovány 

spíše pohlavím než vyznáním.
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I alternativní hypotézu 1 se podařilo vyvrátit a platí tak 

hypotéza nulová. To znamená, že neexistuje žádný rozdíl v po-

stojích k zátěžovým situacím v závislosti na vyznání jedince.

11.2. Další zjištění

V této části popíši vliv těch proměnných jejichž posu-

zování  nebylo  primárním  smyslem  výzkumu.  Těmito  proměnnými 

bylo pohlaví a věk respondentů. Ačkoliv jejich sledování ne-

bylo primární, může být posouzení jejich vlivu přínosné pro 

interpretaci  hlavních  zkoumaných  proměnných,  případně  může 

udat směr dalšího zkoumání v této oblasti.

11.2.1. Pohlaví

Nejvýraznější rozdíl jsem zaznamenal mezi skupinami mužů a 

žen. Rozdíl se projevil v první hodnotící dimenzi (p=0,001) a 

v druhé dimenzi potence (p<0,001) zátěžových situací. Je tak 

možné konstatovat, že  se liší postoj k zátěžovým situacím s 

ohledem na pohlaví jedince. Rozdíl je také ve vnímání potence 

(síly) zkoumaných zátěžových situací.

Co se týče emočních projevů krize statisticky významný 

rozdíl  jsem  zaznamenal  také  u  první,  hodnotící  dimenze 

(p=0,017)  i  druhé  dimenze  potence  (p=0,012).  Existuje  tedy 

rozdíl mezi pohlaví v hodnocení (postoji) k emočních projevů 
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krize a ve vnímání potence (síly) zkoumaných emočních projevů 

krize.

11.2.2. Vzdělání a věk

U  proměnných  vzdělání  a  věku  nebyl  zjištěn  žádný  sta-

tisticky významný rozdíl. Je tak možné se vyjádřit ve smyslu, 

že postoje k zátěžovým situacím i k emočním projevům krize 

nejsou ovlivněny dosaženým vzděláním ani věkem.

11.3. Interpretace výsledků

Zjištěné výsledky ukazují několik zajímavých věcí. Ačkoliv 

by se mohlo zdát, že zkoumané duchovní směry jsou v některých 

případech  značně  odlišné  a  místa  jejich  původu  jsou  značně 

místně  i  kulturně  vzdálena,  rozdíly  v  postojích  k  emočním 

projevům krize i k zátěžovým situacím mezi nimi v podstatě ne-

existují.  Možným  vysvětlením  je  skutečnost,  že  výzkum  byl 

prováděn na osobách narozených v Česku, jimiž byl především 

buddhismus, který je možné považovat za představitele „cizího“ 

duchovního směru, přijat až v průběhu života. Nenarodili se do 

něj, nebyli v něm vychováváni, nežili v něm.

Zde se ukazuje mnohem silnější vliv stejného sociálně-kul-

turního okruhu, z kterého všichni respondenti vycházeli. Tato 

kulturní  stejnost  zdá  se  překrývá  a  otupuje  rozdíly  mezi 
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jednotlivými  vyznání.  Zdá  se  že  jsme  mnohem  více  ovlivněni 

převažujícím klimatem společnosti než vyznáním, které se prak-

tikuje a projevuje více vskrytu na osobní rovině.

Již zmiňovanou odlišností mezi křesťanstvím a buddhismem 

je to, že zatímco křesťanství má v našich zemích mnohasetletou 

tradici a mnoho lidí se do křesťanského prostředí narodilo, 

buddhismus se k nám začal více šířit až po změně kulturně-po-

litických poměrů v roce 1989 a jeho vyznavači ve výzkumu se k 

němu přihlásili až v průběhu života, nejčastěji až v dospě-

losti. Ačkoliv rozdíl v délce vyznání mezi těmito dvěma skupi-

nami  nebyl  statisticky  signifikantní,  hranici  signifikance 

atakoval. Nicméně ani vliv nevyváženosti skupin s ohledem na 

délku příslušnosti k vyznání neměl vliv na rozdíly mezi těmito 

skupinami. Stejně tak vliv nebyl zaznamenán u působení věku 

respondentů a jejich vzdělání.

Zdá se tedy, že postoj k zátěžovým situacím i k emočním 

projevům krize je formován spíše dlouhodobou kulturní náleži-

tostí  k  určitému  okruhu,  než  vnějšími  faktory.  To  by  po-

tvrzovala  i  skutečnost,  že  mezi  pohlavími,  jehož  vnější 

projevy jsou kulturou naopak formovány silně, statisticky vý-

znamný rozdíl existuje.

Naneštěstí neexistuje příliš mnoho výzkumů, s kterými by 

bylo možné výsledky srovnávat. Obvyklá jsou srovnání mezi růz-

nými  vyznáními,  resp.  mezi  osobami  věřícími  a  nevěřícími 

s ohledem na zdravotní stav těchto osob, případně s ohledem na 

mechanismy zvládání životních obtíží. Výsledky těchto výzkumů 

obvykle ukazují na existenci rozdílů mezi osobami věřícími a 

nevěřícími. Tento vztah není zcela jednoduchý a jednoznačný, 

nicméně se značnou mírou zobecnění lze říci, že religiosita 
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hraje převážně pozitivní roli ve zvládání životních těžkostí a 

ve vlivu na zdravotní stav. Podrobnější přehled těchto studií 

je v kapitole 3.2.2. na straně 51, případně v kapitole 4.2.1. 

na straně 64.

Co se týče srovnání samotného postoje k zátěžovým situa-

cím, resp. emočním projevům krize, okrajově se tomuto tématu 

věnují O'Connellová a Skevingtonová, které na britské populaci 

zjišťovaly význam přisuzovaný různým aspektům života v oblasti 

zdraví.  Jedním  ze  zkoumaných  aspektů  je  i  aspekt  smrti  a 

umírání, což je aspekt blížící se situaci úmrtí blízké osoby 

v provedeném výzkumu. Uvedené autorky nicméně konstatují, že 

při posouzení míry důležitosti připisované konceptu smrti a 

umírání, neexistuje statisticky významný rozdíl mezi osobami 

bez vyznání a věřícími. (O'Connell, Skevington, 2005, s. 394) 

Tento výsledek odpovídá výsledku zjištěném v provedeném výzku-

mu.

11.4. Omezení výsledků

Nechci zastírat, že provedený výzkum má své slabiny, které 

mohly zjištěné skutečnosti někdy i značně ovlivnit. Tou nejvý-

znamnější  slabinou  je  již  zmiňovaný  fakt  nízké  reprezenta-

tivnosti výběru. Ať již byla nutnost pracovat s nereprezenta-

tivním výběrem způsobena časovou a finanční náročností repre-

zentativního výběru respondentů, či nemožností se k některým 

skupinám respondentů dostat, má nereprezentativnost výběru na 
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výsledky  vliv.  Jednotlivá  vyznání  jsou  například  charakte-

rizována jedním převažujícím směrem tohoto vyznání u většiny 

respondentů.  U  křesťanů  je  to  příslušnost  k  československé 

církvi  husitské,  která  navíc  není  většinovou  křesťanskou 

církví, u buddhistů pak převažující příslušnost k theravádové-

mu buddhismu. S ohledem na námitku nereprezentativnosti je ná-

mitka vůči velikosti výzkumného vzorku spíše okrajová. I kdyby 

byl vzorek sebevětší, pokud bude nereprezentativní, zkreslení 

výsledků se tím nezmění. 

Dalším slabým místem výzkumu je použitý dotazník. Jak zá-

těžové situace, tak i emoční projevy krize jsou zde reprezen-

továny vždy třemi konkrétními situacemi (emoce), jejichž výběr 

podléhal určitým pravidlům. Nelze nicméně vyloučit, že pokud 

bych vybral jiné situace a jiné emoce byly by výsledky od-

lišné.  Slabinou  je  tedy  otázka  zobecnitelnosti  jednotlivých 

situací  (emocí)  na  skupinu  zátěžových  situací  a  emočních 

projevů krize.

Zvolené situace jsou navíc značně obecné a každý si pod 

nimi může představovat něco jiného. Koneckonců to ukazují i 

reakce některých respondentů, kteří se zmiňují o tom, že u ně-

kterých situací se „hodnocení mění v čase“, nebo že „záleží na 

okolnostech dané situace.“ To jsou zástupci důvodů, kvůli kte-

rým několik respondentů odmítlo dotazník vyplňovat. Dalším dů-

vodem pro nevyplnění dotazníku byla neochota nechat se „zaška-

tulkovat“.  Jak  by  výsledky  ovlivnili  právě  ti  respondenti, 

kteří  dotazník  nevyplnili,  tedy  nevíme.  Zajímavá  je  sku-

tečnost, že většina respondentů, kteří dotazník odmítli vypl-

ňovat, se hlásila k buddhismu.
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Problematickým momentem je také struktura dotazníku. Pro 

mnoho lidí byl monotónní a příliš dlouhý. Zvolený počet 31 

škál byl myslím na samotné hranici únosnosti a jak se z reakcí 

respondentů ukázalo, pro některé již tuto hranici překračoval. 

Délka dotazníku tak mohla ovlivnit to, jak respondent dotaz-

ník, obzvlášť v závěru, vyplňoval. V důsledku únavy mohl re-

spondent vyplňovat dotazník nepečlivě a spíše z povinnosti – 

aby už to měl za sebou. V takových chvílích se mohl i bez 

ohledu na své skutečné vnímání situace přiklánět k nejjedno-

duššímu řešení, kterým je zaškrtnutí prostředku škály.

11.5. Možné využití výsledků

Zjištěné poznatky by po pečlivém ověření bylo možné použít 

například v klinické praxi. Ať již pro psychoterapii či pro 

krizovou intervenci je skutečnost neexistence rozdílů v posto-

jích k zátěžovým situacím (resp. emocím) zajímavým zjištěním. 

Je možné, že při samotné práci s klientem není nutné se tolik 

zabývat  jeho  duchovním  světem,  protože  v  zátěži,  v  průběhu 

krize se prožívání a jednání člověka dostává k jakýmsi prazá-

kladům, které jsou všem společné a na něž má vyznání pramalý 

vliv.

Naopak velký je rozdíl mezi pohlavími, což je ovšem sku-

tečnost, která je již nyní v klinické praxi zohledňována a 

není zapotřebí jí zdůrazňovat.
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11.6. Směry dalšího výzkumu

Další výzkum, pokud by měl být v této oblasti realizován 

by se mohl ubírat několika směry. Pokud by byl zachován sou-

časný směr výzkumu, bylo by vhodné ho provádět na větším a 

především reprezentativnějším vzorku.

Druhým  směrem  zkoumání,  který  osobně  považuji  za  lá-

kavější, je směr kvalitativní, který by mohl probíhat ve formě 

rozhovorů, případně ohniskových skupin. Obzvláště technika oh-

niskových skupin nabízí mnoho přitažlivých alternativ. Jednou 

z možností by bylo provádět ohniskové skupiny s osobami hlásí-

cími se ke stejnému vyznání. Tímto způsobem by bylo možné se v 

kontextu krize dobrat hlubšího vhledu do oblasti postojů dané 

skupiny.

Další  možností  by  bylo  vytvoření  ohniskových  skupin  z 

představitelů různých duchovních směrů. V tomto modelu by bylo 

možné v interakci těchto osob posoudit vzájemné odlišnosti či 

shody jednotlivých skupin.

Kvalitativní metodikou by bylo možné také zjišťovat od-

lišnosti ve skupině stejného vyznání v závislosti na kulturní 

odlišnosti.  Obzvlášť  se  tento  směr  dalšího  bádání  nabízí  u 

buddhismu, kde by bylo možné posoudit odlišnosti mezi prakti-

kujícími v České republice a lidmi pocházejícími z tradičně 

buddhistické země. Nicméně i u křesťanství by bylo možné zkou-

mat rozdíly mezi křesťany v ČR a křesťany z jiného kulturního 

prostředí.
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12.ZÁVĚR

V textu jsem usiloval o posouzení vlivu vyznání na postoje 

k jevům, které souvisejí s krizí. Těmito jevy byly na prvním 

místě jedny z příčin rozvoje krize – zátěžové situace a na 

druhém místě určitý okruh psychických projevů jedince v krizi, 

a to projevy emoční.

V první části textu jsem se nejprve věnoval teoretickému 

zmapování zkoumané oblasti. Popsal jsem pojetí krize, jejího 

průběhu, příčin i důsledků, krátce jsem se věnoval i možnostem 

jejího řešení. Dále jsem v této části mluvil o vztahu spiri-

tuality a psychologie, pokusil jsem se zmapovat současný stav 

v této oblasti.

Také jsem se věnoval tomu, jakým způsobem se krize a zátě-

žové situace objevují v kanonických textech obou zkoumaných 

náboženství. V závěru jsem se také krátce věnoval problematice 

postojů. Poznatky získané v teoretické části práce pak slou-

žily v přípravě výzkumu.

Druhá část textu popisovala právě provedený výzkum, jeho 

průběh, výsledky, omezení a další možnosti. V této části jsem 

tedy nejprve operacionalizoval používané pojmy, stanovil jsem 

hypotézy. Dále jsem popisoval techniku, kterou bude zkoumání 

probíhat – sémantický diferenciál, výběr respondentů a způsob 

zpracování dat.
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Nakonec jsem popsal získané výsledky, které vyvrátily obě 

alternativní  hypotézy  vlivu  vyznání  na  postoje  k  zátěžovým 

situacím a emočním projevům krize, avšak ukázaly významný roz-

díl  mezi  muži  a  ženami  v  postojích  k  těmto  dvěma  skupinám 

jevů. Na závěr jsem mluvil o limitech provedeného výzkumu a 

získaných poznatků, ale i o dalších směrech zkoumání, ke kte-

rým tyto výsledky vybízejí.

128



POUŽITÁ LITERATURA

AGUILERA,  D. C.,  MESSICK, J.  (1986).  Crisis intervention  : 

theory and methodology. 5th ed. St. Louis, Toronto, 

Princeton: The C. V. Mosby Co., 1986. 253 p. ISBN 

0-8016-0102-9.

ANTONOVSKY, H., SAGY, S. (1986). The development of a sense of 

coherence  and  its  impact  on  responses  to  stress 

situations.  The Journal of Social Psychology.  1986, 

vol. 126, no. 2, pp. 213 - 225. ISSN 0022-4545.

BANDURA, A. (1977). Self-efficacy : Toward a unifying theory 

of  behavioral  change.  Psychological  Review.  1977, 

vol. 84, no. 2, pp. 191 – 215. ISSN 0033-295X.

BARON,  R.  A.,  BYRNE,  D.  (1974).  Social  psychology  : 

Understanding  human  Interaction. 5th ed.  Boston, 

London, Sydney, Toronto: Allyn and Bacon, 1974. 630 

p. Chapter 4, Attitudes: Evaluating the social world, 

pp. 114 – 147. ISBN 0-205-10313-8.

BENORE, E., PARGAMENT, K. I., PENDLETON, S. (2008). An initial 

examination  of  religious  coping  in  children  with 

asthma.  International Journal for the Psychology of 

Religion. 2008, vol. 18, no. 4, pp. 267 – 290. ISSN 

1050-8619.

129



BERGIN, A. E., et al. (1988). Religious life-styles and mental 

health : An exploratory study. Journal of Counseling 

Psychology. 1988, vol. 35, no. 1, pp. 91-98. ISSN 

0022-0167.

BHADANTACARIYA BUDDHAGHOSA (2001). The path of Purification : 

visuddhimagga. Taipei:  The  Corporate  Body  of  the 

Buddha Educational Foundation, 2001. 877 p. Part 3, 

Understanding,  Chapter  16,  The  soil  in  which 

understanding grows-description of the faculties and 

truths, pp. 559 – 591. [ISBN neuvedeno].

Bible : Písmo svaté starého a nového zákona. (2007). Podle 

ekumenického  vydání  z  roku  1985.  Praha:  Česká 

biblická  společnost,  2007.  1387  s.  ISBN 

978-80-85810-56-1.

CAPLAN, G. (1964).  Principles of preventive psychiatry. New 

York, London: Basic Books, 1964. 304 p. Chapter 2, A 

Conceptual model for primary prevention, pp. 26 – 55. 

[ISBN neuvedeno].

CAPRA, F. (2002). Bod obratu : věda společnost a nová kultura. 

1. vyd. Praha: DharmaGaia: Maťa, 2002. 514 s. ISBN 

80-85905-45-6.

ČIERNÁ, J., MAMULA, J. (2002). Duchovní témata a krize. In 

VODÁČKOVÁ,  D.  (ed.)  a  kol.  (2002).  Krizová 

intervence.  1. vyd.  Praha: Portál, 2002, 543 s., s. 

314 - 328. ISBN 80-7178-696-9.

130



DeLONGIS  A.,  et  al.  (1982).  Relationship  of  daily  hassles, 

uplifts,  and  major  life  events  to  health  status. 

Health Psychology. 1982, vol. 1, no. 2, pp. 119-136. 

ISSN 0278-6133.

Dhammapada (1992).  Kuala  Lumpur:  Sasana  abhiwurdhi  wardhana 

society, 1992. 669 p. Chapter 1, Yamaka vagga, pp. 39 

– 63. ISBN 983-99523-1-5.

EIS,  Z.  (1994).  Krize  všedního  dne. 1.  vyd.  Praha:  Grada, 

1994. 121 s. ISBN 80-85424-56-8.

ELLISON,  C.  G.  (1998).  Introduction  to  the  symposium  : 

Religion,  health,  and  well-being.  Journal  for  the 

Scientific Study of Religion.  1998, vol. 37, no. 4, 

pp. 692-694. ISSN 0021-8294.

ERIKSON, E. H. (1999).  Životní cyklus rozšířený a dokončený. 

1.  vyd. Praha:  Nakladatelství Lidové  noviny, 1999. 

128 s. ISBN 80-7106-291-X.

ERIKSON, E. H. (2002).  Dětství a společnost. 1. vyd. Praha: 

Argo, 2002. 387 s. ISBN 80-7203-380-8.

FERRISS,  A.  L.  (2002).  Religion  and  the  quality  of  life. 

Journal of Happiness Studies. 2002, vol. 3, no. 3, 

pp. 199-215. ISSN 1389-4978.

FERJENČÍK,  J.  (2000).  Úvod  do  metodologie  psychologického 

výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. 1. vyd. Praha: 

Portál, 2000. 256 s. ISBN 80-7178-367-6.

131



FRANKL, V. E. (1997).  Vůle ke  smyslu. 2. vyd. Brno: Cesta, 

1997. 212 s. ISBN 80-85139-63-2.

GRANT, K. E.et al. (2004). Stressors and Child and Adolescent 

Psychopathology:  Measurement  Issues  and  Prospective 

Effects.  Journal  of  Clinical  Child  and  Adolescent 

Psychology. 2004, vol. 33, no. 2, pp. 412-425. ISSN 

1537-4424.

GROF, S. (2007). Psychologie budoucnosti. 2. vyd. Praha: Argo, 

2007. 390 s. ISBN 978-80-7203-937-1.

HARTL,  P.  (2000).  Psychologický  slovník.  1.  vyd.  Praha: 

Portál, 2000. 774 s. ISBN 80-7178-303-X.

HENDL, J. (2006). Přehled statistických metod zpracování dat : 

Analýza  a  metaanalýza  dat. 2.  vyd.  Praha:  Portál, 

2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9.

HILL,  P.  C.,  PARGAMENT,  K.  I.  (2008).  Advances  of  the 

conceptualization  and  measurement  of  religion  and 

spirituality:  implications  for  physical  and  mental 

health  research.  Psychology  of  Religion  and 

Spirituality. 2008, vol. S, no. 1, pp. 3 – 17. ISSN 

1941-1022.

HOLM, N. G. (1998).  Úvod do psychologie náboženství. 1. vyd. 

Praha: Portál, 1998. 157 s. ISBN 80-7178-217-3.

HOLMES, T., RAHE, R. (1967). The social readjustment rating 

scale. Journal of psychosomatic research, 1967, vol. 

11, pp 213 – 218.

132



HONZÁK, R., NOVOTNÁ, V. (1994). Krize v životě, život v krizi. 

1.  vyd. Praha:  Road,  1994.  128  s.  ISBN 

80-83385-60-00.

HOSKOVEC, J. (2002). Psychologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 

105 s. ISBN 80-7254-219-2.

JAMES, W. (1930). Druhy náboženské zkušenosti. 1. vyd. Praha: 

Melantrich, 1930. 323 s.

KASTOVÁ,  V.  (2000).  Krize  a  tvořivý  přístup  k ní. 1.  vyd. 

Praha: Portál, 2000. 168 s. ISBN 80-7178-365-X.

KLIMPL,  P. (1998).  Psychická krize  a intervence  v lékařské 

ordinaci. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. 167 

s. ISBN 80-7169-324-3.

KLOUDA, M., KOLÁŘOVÁ, A., ŽITNÍK, J. (2007). Spiritualita a 

náročné životní situace. In KREJČOVÁ, L., MERTIN, V. 

(eds.)  Studentská vědecká odborná činnost : Sborník 

prací z let 2005 a 2006. 1. vyd. Praha : Univerzita 

Karlova  v  Praze,  Filozofická  fakulta,  Katedra 

psychologie, 2007. s. 28 a vložené CD s příspěvky. 

ISBN 978-80-7308-165-2. 

KOBASA, S. C. (1979). Stressful life events, personality, and 

health  :  An  inquiry  into  hardiness.  Journal  of 

Personality and Social Psychology. 1979, vol. 37, no. 

1, pp. 1-11. ISSN 0022-3514.

133



Kompendium  katechismu  katolické  církve. (2006).  Kostelní 

Vydří:  Karmelitánské  nakladatelství,  2006,  209  s. 

ISBN 80-7195094-7.

KUBANY,  E.  S.  et  al.  (2000).  Development  and  preliminary 

validation  of  a  brief  broad-spectrum  measure  of 

trauma  exposure:  The  Traumatic  Life  Events 

Questionnaire.  Psychological  Assessment. 2000, vol. 

2, no. 2, pp. 210-224. ISSN 1040-3590.

KŘIVOHLAVÝ,  J.  (2001).  Psychologie  zdraví. 1.  vyd.  Praha: 

Portál, 2001. 280 s. ISBN 80-7178-551-2.

KŘIVOHLAVÝ, J. (2004).  Pozitivní psychologie. 1. vyd. Praha: 

Portál, 2004. 200 s. ISBN 80-7178-835-X.

LAZARUS, R. S., DeLONGIS, A. (1983). Psychological stress and 

coping  in aging.  American Psychologist.  1983, vol. 

38, no. 3, pp 245-254. ISSN 0003-066X.

LEFCOURT, H. M. (2000). Locus of control. pp 68-70. In KAZDIN, 

A. E. (Ed.). Encyclopedia of psychology. vol. 5. New 

York:  American  Psychological  Association,  2000.  pp 

508. ISBN 1-55798-654-1.

MASLOW,  A.  H.  (1992).  Náboženství,  hodnoty  a  vrcholné 

prožitky. [Místo vydání, vydavatel a ISBN neuvedeny. 

Zapůjčeno v knihovně psychologie FF UK v září 2009, 

signatura PU-6689.]

134



McCORMIC, D. J. (2004). Galton on Spirituality, Religion, and 

Health. American Psychologist. 2004, vol. 59, no. 1, 

pp. 52. ISSN 0003-066X.

McLAUGHLIN,  K.  A.,  HATZENBUEHLER,  M.  L.,  (2009). Stressful 

life events, anxiety sensitivity, and internalizing 

symptoms  in  adolescents.  Journal  of  Abnormal 

psychology. 2009, vol. 118, no. 3, pp. 659-669. ISSN 

0021-843X.

MIKŠÍK, O. (2007). Psychologická charakteristika osobnosti. 2. 

vyd.  Praha:  Karolinum,  2007.  273  s.  ISBN 

978-80-246-1304-8.

MONROE, S. M. et al.  (2006).  Life stress and the long-term 

treatment  course  of  recurrent  depression:  III. 

Nonsevere  life  events  predict  recurrence  for 

medicated  patients  over  3  years.  Journal  of 

Consulting  and Clinical  Psychology,  2006,  vol. 74, 

no. 1, pp. 112 – 120. ISSN 0022-006X.

NAKONEČNÝ, M. (1998). Psychologie osobnosti. 2. vyd. Praha: 

Academia, 1997. 336 s. ISBN 80-200-0628-1.

NAKONEČNÝ,  M.  (2000).  Sociální  psychologie. 1.  vyd.  Praha: 

Academia, 2000. 287 s. ISBN 80-200-0690-1.

NYANASATTA  THERA  (1992).  Základy  Buddhismu. 1.  vyd.  Praha: 

Alternativa, 1992. 219 s. ISBN 80-85993-16-3.

135



NYANATILOKA  THERA  (2009).  Buddhistický  slovník  :  příručka 

buddhistických  pojmů  a  nauky. 1.  vyd.  Praha: 

DharmaGaia, 2009. 255 s. ISBN 978-80-86685-89-2.

Obyvatelstvo, volby : Náboženské vyznání obyvatelstva 

[online]. (2003). Praha: Český statistický úřad, 

6.8.2003, aktualizováno 26.10.2006 [cit. 2009-11-24]. 

Cz. Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/s/2003-4>.

O'CONNELL, K. A., SKEVINGTON, S. M. (2005). The relevance of 

spirituality,  religion  and  personal  beliefs  to 

health-related  quality  of  life:  Themes  from  focus 

groups  in  Britain.  British  Journal  of  Health 

Psychology. 2005, vol. 10, no. 3, pp. 379-398. ISSN 

1359-107X.

OLIVERIUS, R. (1986). Metody měření postojů. s. 129 – 153. In 

JANOUŠEK,  J.  a  kol  (1986).  Metody  sociální 

psychologie. 1. vyd. Praha: SPN, 1986. 256 s.

ONIONS,  C.  T.  (1966).  The  Oxford  Dictionary  of  English 

Etymology. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 

1966. 1024 pp. ISBN 0-19-861112-9.

OSGOOD, C. E., SUCI, G. J., TANNENBAUM, P. H. (1957).  The 

measurment of meanig. 1st ed. Urbana: University of 

Illinois Press, 1957. 342 pp.

PARGAMENT, K. I., KRUMEREI, E. J. (2009). Clinical assessment 

of clients` spirituality. In ATEN, J. D., LEACH, M. 

136



M. (eds.) (2009).  Spirituality and the therapeutic 

process  :  A  comprehensive  resource  from  intake  to 

termination.  Washington: American  Psychological 

Association,  2009.  305  pp.,  pp.  93  –  119.  ISBN 

978-1-4338-0373-4.

PASQUALI,  E.  A.,  ARNOLD,  H.  M.,  DeBASIO,  N.,  ALESI,  E.  G. 

(1985). Mental health nursing. 3rd ed. St. Louis: The 

C. V. Mosby Company, 1985. 943 p. ISBN 0-80163825-9.

PAVERA, L., VŠETIČKA, F. (2002). Lexikon literárních pojmů. 1 

vyd.  Olomouc: Nakladatelství  Olomouc, 2002.  422 s. 

ISBN 80-7182-124-1.

PLHÁKOVÁ,  A.  (2008).  Učebnice  obecné  psychologie. 1.  vyd. 

Praha: Academia, 2008. 472 s. ISBN 978-80-200-1499-3.

POWELL, L. H., SHAHABI, L., THORESEN, C. E. (2003).  Religion 

and  spirituality:  Linkages  to  physical  health. 

American  Psychologist.  2003,  vol.  58,  no.  1,  pp. 

36-52. ISSN 0003-066X .

PRAŠKO,  J.  (2002).  Reakce  na  závažný  stres  a  poruchy 

přizpůsobení. s. 501 – 507. In: HÖSCHL, C., LIBIGER, 

J.,  ŠVESTKA,  J.  (eds.)  Psychatrie. 1.  vyd. Praha: 

Tigis, 2002, 895 s. ISBN 80-900130-1-5.

RAPHAEL,  K.  G.,  CLOITRE,  M.,  DOHRENDWEND,  B.  P.  (1991). 

Problems  of  recall  and  misclassification  with 

checklist methods of measuring stressful life events. 

137



Health psychology. 1991,  vol. 10, no. 1, pp. 62 – 

74. ISSN 0278-6133.

ROSMARIN, D. H., PIRUTINSKY, S., PARGAMENT, K. I, KRUMERI, K, 

I. (2009). Are religious beliefs relevant to mental 

health  among  Jews?.  Psychology  of  Religion  and 

Spirituality. 2009, vol. 1, no. 3, pp. 180-190. ISSN 

1941-1022.

ŘÍČAN, P. (2007).  Psychologie náboženství a spirituality. 1. 

vyd.  Praha:  Portál,  2007.  326  s.  ISBN 

978-80-7367-312-3.

Samyuttanikaya. (2000).  Boston:  Wisdom  publications,  2000. 

2072 p. Part 5, The great book (Mahavaga), Chapter 

12,  Saccasamyutta  pp.  1838  –  1888.  ISBN 

0-86171-331-1.

SELLTIZ,  C.,  JAHODA,  M.,  DEUTSCH,  M.  COOK,  S.  W.  (1959). 

Research  methods  in  social  relations. 2nd ed.  New 

York: Holt, Rinehart and Winston, 1959. 622 p.

SCHEIER, M. F., CARVER, C. S. (1985). Optimism, coping, and 

health : Assessment and implications of generalized 

outcome expectancies.  Health Psychology. 1985, vol. 

4, no. 3, pp. 219-247. ISSN 0278-6133.

SMOLÍK, P. (1996).  Duševní a behaviorální poruchy : průvodce 

klasifikací, nástin nozologie, diagnostika. 1. vyd. 

Praha: Maxdorf, 1996. 504 s. ISBN 80-85800 33-0.

138



SOKOL,  J.  (1998).  Malá  filosofie  člověka  a  slovník 

filosofických pojmů. 3. vyd. Praha. Vyšehrad, 1998. 

392 s.ISBN 80-7021-253-5.

STRAWBRIDGE, W. J., COHEN, R. D, SHEMA, S. J., KAPLAN, G. A. 

(1997). Frequent Attendance at Religious Services and 

Mortality Over 28 Years.  American Journal of Public 

Health. 1997,  vol.  87,  no.  6,  pp.  957-961.  ISSN 

0090-0036.

THOM, R. (1992). Krize a katastrofa. s. 23 – 28. In: PECHAR, 

J.  (ed.)  et  al.  Pojem  krize  v dnešním  myšlení  : 

Sborník. 1 vyd. Praha: Filozofický ústav ČSAV, 1992, 

149 s. ISBN 80-7007-034-X.

VODÁČKOVÁ,  D.  (2002a).  Čemu  říkáme  krize.  s.  27  –  44.  In 

VODÁČKOVÁ,  D.  (ed.)  a  kol.  (2002).  Krizová 

intervence. 1. vyd. Praha: Portál, 2002, 543 s. ISBN 

80-7178-696-9.

VODÁČKOVÁ, D. (2002b). Řešení krize. s. 27 – 44. In VODÁČKOVÁ, 

D. (ed.) a kol. (2002).  Krizová intervence.  1. vyd. 

Praha: Portál, 2002, 543 s. ISBN 80-7178-696-9.

VODÁČKOVÁ,  D.  (2002c).  Krizová  intervence.  s.  59  –  73.  In 

VODÁČKOVÁ,  D.  (ed.)  a  kol.  (2002).  Krizová 

intervence. 1. vyd. Praha: Portál, 2002, 543 s. ISBN 

80-7178-696-9.

VODÁČKOVÁ, D. (2002d). Krizová intervence krok za krokem. s. 

74  –  114.  In  VODÁČKOVÁ,  D.  (ed.)  a  kol.  (2002). 

139



Krizová intervence. 1. vyd. Praha: Portál, 2002, 543 

s. ISBN 80-7178-696-9.

VÝROST, J. (2008). Postoje, jejich utváření a změna s. 127 – 

145.  In  VÝROST,  J.,  SLAMĚNÍK,  I.  (2008).  Sociální 

psychologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2008, 404 s. ISBN 

978-80-247-1428-8.

WATSON, D., BAUMAL E. (1967). Effects of locus of control and 

expectation  of  future  control  upon  present 

performance. Journal  of  Personality  and  Social 

Psychology. 1967, vol. 6, no. 2, pp. 212 – 215. ISSN 

0022-3514.

WACHHOLTZ,  A.  B.,  PARGEMENT,  K.  I.  (2008).  Migraines  and 

meditation : Does spirituality matter?.  Journal of 

Behavioral  Medicine. 2008,  vol. 31,  no.  4,  pp. 

351-366. ISSN 0160-7715.

WEIZSÄCKER, von C. F. (1992). O krizi. s. 8 – 22. In: PECHAR, 

J.  (ed.)  et  al.  Pojem  krize  v dnešním  myšlení  : 

Sborník. 1 vyd. Praha: Filozofický ústav ČSAV, 1992, 

149 s. ISBN 80-7007-034-X.

ZINNBAUER, B. J. et al. (1997). Religion and spirituality : 

Unifuzzying the Fuzzy.  Journal for scientific study 

of religion. 1997, vol. 36., no. 4, pp. 549 – 564. 

ISSN 0021-8294.

140



PŘÍLOHY

SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA I..................................................142

PŘÍLOHA II.................................................145

PŘÍLOHA III................................................146

PŘÍLOHA IV.................................................154

PŘÍLOHA V..................................................155

PŘÍLOHA VI.................................................156

PŘÍLOHA VII................................................158

PŘÍLOHA VIII...............................................160

PŘÍLOHA IX.................................................165

141



PŘÍLOHA I.

Dignostická kritéria MKN-10 pro F43.0 Akutní reakce na stres

převzato ze Smolíka (1996, s. 269)

A. Pacient musí být vystaven mimořádné duševní nebo fysické 

zátěži.

B. Po  expozici  zátěži  okamžitě  následuje  rozvoj  příznaků 

(během 1 hodiny).

C. Rozlišují se dvě skupiny příznaků; akutní reakce na stres 

je stupňována

F43.00 Mírná

Je splněno pouze níže uvedené kritérium (1).

F43.01 Střední

Je splněno kritérium (1) a další dva příznaky z 

kritéria (2).

F43.02 Těžká

Buď je splněno kritérium (1), a jsou přítomny 

kterékoliv čtyři příznaky z kritéria (2).

(1) Jsou splněna kritéria B, C a D pro generalizovanou 

úzkostnou poruchu (F41.1).

(2)

(a) Společenská izolace.

(b) Zúžení pozornosti.

(c) Zřetelná dezorientace.

(d) Hněv nebo verbální agrese.

(e) Zoufalství nebo beznaděj.

(f) Nepřiměřená nebo nesmyslná hyperaktivita

(g) Nekontrolovatelný  a  nadměrný  zármutek  podle 

lokálních kulturních standardů
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D. Pokud je stresor přechodný, nebo může být odstraněn, za-

čínají příznaky odeznívat po době ne delší než 8 hodin. 

Jestliže expozice stresoru pokračuje, začínají příznaky 

odeznívat po době ne delší než 48 hodin.

E. Nejběžněji používané vylučovací podmínky. Reakce se musí 

objevit  aniž  by  byla  přítomna  jakákoliv  další  duševní 

nebo behaviorální porucha z MKN-10 [kromě F41.1 (genera-

lizovaná úzkostná porucha) a F60.- (poruchy osobnosti)] a 

v průběhu 3 měsíců od konce epizody nesmí dojít jakýmko-

liv jiným duševním nebo behaviorálním poruchám.

Diagnostická kritéria DSM-IV pro Akutní stresovou poruchu

A. Jedinec  byl  vystaven  traumatické  události,  pro  kterou 

platí obě následující kritéria:

(1) Prožil, byl svědkem nebo musel čelit události nebo 

událostem, při nichž došlo aktuálně k usmrcení někoho 

jiného, kdy hrozila smrt nebo došlo k těžkému úrazu 

nebo ohrožení fysické integrity vlastní nebo jiných;

(2) reakcí jedince byl intenzivní strach, beznaděj nebo 

hrůza;

B. Při prožitku, nebo po prožitku stresové události vykazuje 

jedinec tři (nebo více) z následujících disociačních pří-

znaků:

(1) subjektivní  pocit  ochromení,  netečnost  nebo  ne-

schopnost emoční odpovědi;

(2) snížení povědomí o svém okolí (např. „být omráčen“);

(3) derealizace

(4) depersonalizace



(5) disociační amnézie (např. neschopnost vybavit si dů-

ležitou okolnost traumatu)

C. Traumatická  událost  se  znovu  neodbytně  vrací  nejméně 

jedním z následujících způsobů: opakovaně v představách, 

myšlenkách, snech, iluzích, epizodách psychotických remi-

niscencí (flashbacků) nebo v pocitu znovuprožívání; pří-

padně též obtížemi při expozici připomínkám traumatické 

události.

D. Zřetelné vyhýbání se podnětům, které vzbuzují vzpomínky 

na trauma, např. myšlenky, pocity, konverzace, činnosti, 

místa, lidé.

E. Zřetelné příznaky úzkosti nebo zvýšené vzrušivosti, např. 

obtíže  se  spánkem,  podrážděnost,  špatná  koncentrace, 

zvýšená bdělost, přehnaná úleková reakce, motorický ne-

klid.

F. Porucha způsobuje klinicky významné obtíže nebo poškození 

v sociální, pracovní nebo jiné důležité oblasti života, 

nebo zhoršuje schopnosti jedince učinit nějaký nezbytný 

krok k dosažení pomoci nebo mobilizace osobních sil tím, 

že sdělí traumatický zážitek členům rodiny.

G. Porucha trvá minimálně 2 dny a maximálně 4 týdny a objeví 

se v průběhu 4 týdnů po traumatické události.

H. Porucha  není  způsobená  přímým  fysiologickým  účinkem 

substance,  např.  návykové  látky,  léku  nebo  somatického 

onemocnění, nelze ji přiřadit ke Krátké psychotické poru-

še  a  neznamená  pouhou  exacerbaci  již  dříve  diagnosti-

kované na osách I. a II.



PŘÍLOHA II.

Událost Body
Úmrtí manžela/manželky 100
Rozvod 73
Manželská odluka 65
Pobyt ve vězení 63
Úmrtí blízkého člena rodiny 63
Úraz nebo onemocnění 53
Sňatek 50
Propuštění ze zaměstnání 47
Urovnání manželství 45
Odchod do důchodu 45
Změna zdravotního stavu člena rodiny 44
Těhotenství 40
Sexuální obtíže 39
Přírůstek nového člena do rodiny 39
Změna zaměstnání 39
Změna finančního stavu 38
Úmrtí blízkého přítele 37
Změna v náplni práce 36
Zvýšení počtu hádek s partnerem 35
Půjčka vyšší než $10 000 31
Zamítnutí půjčky 30
Změna odpovědnosti v zaměstnání 29
Syn nebo dcera opouštějí domov 29
Konflikty s tchánem, tchyní, zetěm, snachou 29
Mimořádný osobní úspěch 28
Manžel/ manželka nastupuje či končí zaměstnání 26
Zahájení studia nebo jeho ukončení 26
Změna životních podmínek 25
Změna životních zvyklostí 24
Problémy a konflikty se šéfem 23
Změna pracovní doby, nebo pracovních podmínek 20
Změna bydliště 20
Změna školy 20
Změna rekreačních aktivit 19
Změna církve 19
Změna sociálních aktivit 18
Půjčka menší než $10 000 17
Změna spánkového režimu 16
Změny v širší rodině 15
Změny stravovacích zvyklostí 15
Dovolená 13
Vánoce 12
Přestupek (např. dopravní) a jeho projednání 11

Tabulka životních událostí podle Holmes a Rahe (1967, s. 216).
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PŘÍLOHA III.

Vážená paní, pane,

dostal se Vám do ruky dotazník, který je součástí výzkumu mé diplomové práce. Budu rád, když si na jeho vyplnění najdete čas. 

Dotazník zjišťuje postoje k zátěžovým situacím v životě a k psychickým projevům člověka v těchto situacích u duchovně za-

ložených lidí a u lidí bez vyznání. Případné dotazy a připomínky můžete směrovat přímo na mě nebo na můj e-mail (martin.klou-

da@atlas.cz), případně telefon (737 389 359). Předem vám děkuji za spolupráci.

Martin Klouda

Na prvním místě bych Vás rád poprosil o odpověď na otázku jakého jste vyznání.

Protože je důležité, aby lidé v každé skupině měli přibližně stejnou představu o tom, co to znamená být buddhista, křesťan či 

bez vyznání, jsou pod každou skupinou vymezeny základní znaky, kterými se příslušnost k dané skupině vyznačuje. Označte 

prosím tu skupinu, s jejímiž znaky se ztotožňujete, platí pro Vás.

Pokud nespadáte do žádné z následujících skupin, prosím Vás, abyste dotazník dále nevyplňoval/a, výzkum je zaměřen pouze 

na tyto skupiny. I přesto vám děkuji za ochotu se na výzkumu podílet.

Jsem (odpověď zakroužkujte):

BEZ VYZNÁNÍ BUDDHISTA KŘESŤAN

1. nevěřím  v  boha,  nehlásím  se  k 

žádnému náboženství

2. moje jednání  se  řídí  pouze vnitřním 

přesvědčením,  případně  právními  nor-

mami

1. beru  útočiště  u  Buddhy,  Dhammy, 

Sanghy

2. usiluji  o  život  podle  pěti  etických 

předsevzetí

1. věřím v Boha, věřím v Ježíše Krista 

syna Božího

2. usiluji o život podle deseti přikázání

Hlásil jsem se někdy k jinému vyznání (případně byl bez vyznání): ano ne

Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ANO, pak prosím uveďte jak dlouho se hlásíte k současnému vy-

znání:

............................................(počet let)

Dále se Vás zeptám na několik základních informací o vás.

Pohlaví: muž žena

Věk (rok narození): ............................

Nejvyšší dosažené vzdělání: ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ

Na dalších listech se již budu věnovat Vašemu postoji k zátěžovým situacím, respektive k jejím důsledkům. Ještě než se 

pustíte do vyplňování dotazníku, přečtěte si pozorně pokyny na následujícím listu, jak při vyplňování postupovat a teprve 

poté přejděte k samotnému vyplňování.
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PŘÍLOHA III.

Smyslem tohoto výzkumu je zjistit, jaký význam mají určité situace pro různé lidi. Tento dotazník je postaven tak, že 

každou situaci budete hodnotit pomocí různých popisných škál. Je důležité, abyste dotazník vyplňoval/a v souladu s tím, jaký 

význam mají dané situace právě pro Vás.

Na každé samostatné stránce tohoto dotazníku najdete různé situace a pod nimi seznam škál, pomocí kterých budete 

situaci hodnotit. Bude to vypadat přibližně takto.

ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ

1 čestný nečestný

Pokud máte pocit, že situace se  velmi silně váže k jednomu nebo druhému konci škály, vyznačte to křížkem takto:

1 čestný X nečestný

nebo takto:

1 čestný X nečestný

Pokud se z vašeho pohledu situace váže silně (ale ne extrémně) k jednomu nebo druhému konci škály, vyznačte to křížkem 

takto:

1 čestný X nečestný

nebo takto:

1 čestný X nečestný

Pokud se z vašeho pohledu situace váže pouze mírně (ale není neutrální) k jednomu nebo druhému konci škály, vyznačte to 

křížkem takto:

1 čestný X nečestný

nebo takto:

1 čestný X nečestný

Pokud považujete situaci za neutrální ve vztahu ke škále, nebo se situace váže k oběma koncům škály stejně silně, nebo je 

škála vůči situaci naprosto irelevantní, nemá k ní žádný vztah, vyznačte to křížkem takto:

1 čestný X nečestný

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

1. Křížek umisťujte vždy doprostřed daného pole, nikoliv na jeho hranice.

2. Ujistěte se, že jste situaci ohodnotil/a na všech škálách – žádnou nevynechejte.

3. Nikdy neoznačte umístění na škále více než jedním křížkem.

Někdy můžete mít pocit, že už jste tu samou položku v dotazníku vyplňoval/a. Není tomu tak, každá škála je u 

každé situace pouze jednou, proto se nedívejte na položky, které jste již vyplnil/a a které se chystáte vyplnit. Nesnažte se 

zapamatovat, jak jste zaškrtl/a podobné položky dříve. Každou položku posuzujte samostatně a nezávisle. Pracujte 

co nejrychleji. Příliš se neznepokojujte jednotlivými položkami. Zajímá mě především Váš první dojem, bezprostřední 

„pocit.“ Nebuďte na druhou stranu ledabylý/á, protože mě zajímají Vaše skutečné dojmy.

Nyní můžete otočit list a začít vyplňovat.

147



PŘÍLOHA III.

Rád bych se od Vás dozvěděl, jak byste charakterizoval následující situaci.  Na stupnici označte v každém řádku svoji 

představu.

ÚMRTÍ BLÍZKÉHO ČLOVĚKA

1 dobrý špatný

2 velký malý

3 krásný ošklivý

4 tvrdý měkký

5 sladký kyselý

6 silný slabý

7 čistý špinavý

8 chutný nechutný

9 cenný bezcenný

10 mladý starý

11 milý krutý

12 hluboký mělký

13 příjemný nepříjemný

14 hořký sladký

15 šťastný smutný

16 ostrý tupý

17 divoký klidný

18 těžký lehký

19 posvátný světský

20 uvolněný napjatý

21 statečný zbabělý

22 bohatý chudý

23 jasný nejasný

24 hezký strašný

25 čestný nečestný

26 aktivní pasivní

27 hrubý hladký

28 rychlý pomalý

29 smysluplný nesmyslný

30 drsný jemný

31 zdravý nemocný

Po vyplnění všech položek pokračujte prosím na další straně.
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PŘÍLOHA III.

Rád bych se od Vás dozvěděl, jak byste charakterizoval následující situaci.  Na stupnici označte v každém řádku svoji 

představu.

ZÁVAŽNÉ ONEMOCNĚNÍ

1 dobrý špatný

2 velký malý

3 krásný ošklivý

4 tvrdý měkký

5 sladký kyselý

6 silný slabý

7 čistý špinavý

8 chutný nechutný

9 cenný bezcenný

10 mladý starý

11 milý krutý

12 hluboký mělký

13 příjemný nepříjemný

14 hořký sladký

15 šťastný smutný

16 ostrý tupý

17 divoký klidný

18 těžký lehký

19 posvátný světský

20 uvolněný napjatý

21 statečný zbabělý

22 bohatý chudý

23 jasný nejasný

24 hezký strašný

25 čestný nečestný

26 aktivní pasivní

27 hrubý hladký

28 rychlý pomalý

29 smysluplný nesmyslný

30 drsný jemný

31 zdravý nemocný

Po vyplnění všech položek pokračujte prosím na další straně.
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PŘÍLOHA III.

Rád bych se od Vás dozvěděl, jak byste charakterizoval následující situaci.  Na stupnici označte v každém řádku svoji 

představu.

ROZCHOD S PARTNEREM (PARTNERKOU)

1 dobrý špatný

2 velký malý

3 krásný ošklivý

4 tvrdý měkký

5 sladký kyselý

6 silný slabý

7 čistý špinavý

8 chutný nechutný

9 cenný bezcenný

10 mladý starý

11 milý krutý

12 hluboký mělký

13 příjemný nepříjemný

14 hořký sladký

15 šťastný smutný

16 ostrý tupý

17 divoký klidný

18 těžký lehký

19 posvátný světský

20 uvolněný napjatý

21 statečný zbabělý

22 bohatý chudý

23 jasný nejasný

24 hezký strašný

25 čestný nečestný

26 aktivní pasivní

27 hrubý hladký

28 rychlý pomalý

29 smysluplný nesmyslný

30 drsný jemný

31 zdravý nemocný

Po vyplnění všech položek pokračujte prosím na další straně.
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PŘÍLOHA III.

Rád bych se od Vás dozvěděl, jak byste charakterizoval následující situaci.  Na stupnici označte v každém řádku svoji 

představu.

ÚZKOST

1 dobrý špatný

2 velký malý

3 krásný ošklivý

4 tvrdý měkký

5 sladký kyselý

6 silný slabý

7 čistý špinavý

8 chutný nechutný

9 cenný bezcenný

10 mladý starý

11 milý krutý

12 hluboký mělký

13 příjemný nepříjemný

14 hořký sladký

15 šťastný smutný

16 ostrý tupý

17 divoký klidný

18 těžký lehký

19 posvátný světský

20 uvolněný napjatý

21 statečný zbabělý

22 bohatý chudý

23 jasný nejasný

24 hezký strašný

25 čestný nečestný

26 aktivní pasivní

27 hrubý hladký

28 rychlý pomalý

29 smysluplný nesmyslný

30 drsný jemný

31 zdravý nemocný

Po vyplnění všech položek pokračujte prosím na další straně.
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PŘÍLOHA III.

Rád bych se od Vás dozvěděl, jak byste charakterizoval následující situaci.  Na stupnici označte v každém řádku svoji 

představu.

STRACH

1 dobrý špatný

2 velký malý

3 krásný ošklivý

4 tvrdý měkký

5 sladký kyselý

6 silný slabý

7 čistý špinavý

8 chutný nechutný

9 cenný bezcenný

10 mladý starý

11 milý krutý

12 hluboký mělký

13 příjemný nepříjemný

14 hořký sladký

15 šťastný smutný

16 ostrý tupý

17 divoký klidný

18 těžký lehký

19 posvátný světský

20 uvolněný napjatý

21 statečný zbabělý

22 bohatý chudý

23 jasný nejasný

24 hezký strašný

25 čestný nečestný

26 aktivní pasivní

27 hrubý hladký

28 rychlý pomalý

29 smysluplný nesmyslný

30 drsný jemný

31 zdravý nemocný

Po vyplnění všech položek pokračujte prosím na další straně.
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PŘÍLOHA III.

Rád bych se od Vás dozvěděl, jak byste charakterizoval následující situaci.  Na stupnici označte v každém řádku svoji 

představu.

VZTEK

1 dobrý špatný

2 velký malý

3 krásný ošklivý

4 tvrdý měkký

5 sladký kyselý

6 silný slabý

7 čistý špinavý

8 chutný nechutný

9 cenný bezcenný

10 mladý starý

11 milý krutý

12 hluboký mělký

13 příjemný nepříjemný

14 hořký sladký

15 šťastný smutný

16 ostrý tupý

17 divoký klidný

18 těžký lehký

19 posvátný světský

20 uvolněný napjatý

21 statečný zbabělý

22 bohatý chudý

23 jasný nejasný

24 hezký strašný

25 čestný nečestný

26 aktivní pasivní

27 hrubý hladký

28 rychlý pomalý

29 smysluplný nesmyslný

30 drsný jemný

31 zdravý nemocný

Dostal/a jste se na konec dotazníku. Ještě jednou vám děkuji za spolupráci. Martin Klouda
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PŘÍLOHA IV.

Testy hypotézy nezávislosti věku na příslušnosti k vyznání

bez vyznání x buddhista

Mann-Whitney U 333,5

Wilcoxon W 861,5

Z -1,072

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,284

bez vyznání x křesťan

Mann-Whitney U 424,5

Wilcoxon W 952,5

Z -0,114

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,909

křesťan x buddhista

Mann-Whitney U 304,5

Wilcoxon W 682,5

Z -0,606

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,545
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PŘÍLOHA V.

Test hypotézy nezávislosti délky příslušnosti k vyznání na 

příslušnosti k vyznání buddhismu a křesťanství

buddhista x křesťan

Mann-Whitney U 235,0

Wilcoxon W 613,0

Z -1,907

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,056
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ZÁTĚŽOVÉ SITUACE

ROTOVANÉ FAKTOROVÉ ZÁTĚŽE – VARIMAX

FAKTORY

ŠKÁLY 1 2 3

dobrý-špatný 0,371 0,166 0,549 hodnotící

velký-malý -0,723 0,281 0,171 potence

krásný-ošklivý 0,743 0,176 0,327 hodnotící

tvrdý-měkký -0,774 -0,096 -0,008 potence

sladký-kyselý 0,584 0,200 -0,018 hodnotící

silný-slabý -0,577 0,233 0,256 potence

čistý-špinavý 0,367 0,422 0,431 hodnotící

chutný-nechutný 0,451 0,431 0,155 hodnotící

cenný-bezcenný -0,178 0,339 0,506 hodnotící

mladý-starý 0,312 0,228 0,092 aktivity

milý-krutý 0,728 0,271 0,311 hodnotící

hluboký-mělký -0,584 0,121 0,338 potence

příjemný-nepříjemný 0,707 0,272 0,110 hodnotící

hořký-sladký -0,824 -0,085 0,042 hodnotící

šťastný-smutný 0,719 0,182 0,253 hodnotící

ostrý-tupý -0,269 0,084 -0,055 aktivity

divoký-klidný -0,397 -0,003 -0,068 aktivity

těžký-lehký -0,836 -0,021 -0,128 potence

posvátný-světský 0,163 0,418 0,123 hodnotící

uvolněný-napjatý 0,641 0,223 0,169 aktivity

statečný-zbabělý 0,066 0,695 0,223 potence

bohatý-chudý -0,090 0,371 0,151 hodnotící

jasný-nejasný 0,268 0,568 0,277 hodnotící

hezký-strašný 0,765 0,230 0,213 hodnotící

čestný-nečestný 0,226 0,742 0,319 hodnotící

aktivní-pasivní -0,009 0,775 0,002 aktivity

hrubý-hladký -0,630 -0,380 -0,223 potence

rychlý-pomalý -0,226 0,631 -0,409 aktivity

smysluplný-nesmyslný 0,160 0,279 0,731 hodnotící

drsný-jemný -0,773 -0,247 -0,202 potence

zdravý-nemocný 0,406 0,500 0,111 hodnotící

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 6 iterations.

a) umístění škál podle faktorů získaných Osgoodem, Sucim a Tannenbaumem (1957, s. 43)

FAKTOR PODLE OSTa
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EMOČNÍ PROJEVY KRIZE

ROTOVANÉ FAKTOROVÉ ZÁTĚŽE – VARIMAX

FAKTORY

ŠKÁLY 1 2 3

dobrý-špatný 0,344 0,074 0,524 hodnotící

velký-malý 0,019 0,653 0,071 potence

krásný-ošklivý 0,528 -0,351 0,452 hodnotící

tvrdý-měkký -0,173 0,696 -0,167 potence

sladký-kyselý 0,768 -0,237 0,192 hodnotící

silný-slabý 0,132 0,625 0,188 potence

čistý-špinavý 0,586 0,051 0,432 hodnotící

chutný-nechutný 0,657 -0,211 0,348 hodnotící

cenný-bezcenný 0,053 0,162 0,858 hodnotící

mladý-starý 0,432 0,194 0,102 aktivity

milý-krutý 0,633 -0,211 0,279 hodnotící

hluboký-mělký -0,169 0,732 0,145 potence

příjemný-nepříjemný 0,580 -0,025 0,218 hodnotící

hořký-sladký -0,561 0,471 0,124 hodnotící

šťastný-smutný 0,615 -0,221 0,374 hodnotící

ostrý-tupý 0,080 0,714 -0,037 aktivity

divoký-klidný -0,109 0,661 0,297 aktivity

těžký-lehký -0,456 0,658 0,207 potence

posvátný-světský 0,621 0,207 0,064 hodnotící

uvolněný-napjatý 0,641 -0,264 -0,055 aktivity

statečný-zbabělý 0,409 0,191 0,491 potence

bohatý-chudý 0,321 0,052 0,651 hodnotící

jasný-nejasný 0,393 -0,010 0,552 hodnotící

hezký-strašný 0,775 -0,214 0,247 hodnotící

čestný-nečestný 0,558 0,320 0,317 hodnotící

aktivní-pasivní 0,259 0,644 0,172 aktivity

hrubý-hladký -0,253 0,711 -0,047 potence

rychlý-pomalý 0,172 0,306 0,263 aktivity

smysluplný-nesmyslný 0,098 0,198 0,746 hodnotící

drsný-jemný -0,136 0,816 -0,035 potence

zdravý-nemocný 0,576 0,179 0,382 hodnotící

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 6 iterations.

a) umístění škál podle faktorů získaných Osgoodem, Sucim a Tannenbaumem (1957, s. 43)

FAKTOR PODLE OSTa
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Porovnání dimenzí na základě vyznání a pohlaví
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DIMENZE
hodnocení potence aktivity

osa X osa Y osa Z

ÚMRTÍ BLÍZKÉHO ČLOVĚKA
bez vyznání 0,75 -2,04 -0,01
buddhista 0,25 -1,36 -0,16
křesťan 0,26 -1,6 0,05

ZÁVAŽNÉ ONEMOCNĚNÍ
bez vyznání 0,99 -1,6 -0,09
buddhista 0,57 -1,15 0,06
křesťan 0,55 -1,4 0,31

ROZCHOD S PARTNEREM
bez vyznání 0,59 -1,38 -0,5
buddhista 0,27 -1,25 -0,26
křesťan 0,87 -1,41 -0,23

ÚZKOST
bez vyznání 0,9 -1,08 0,18
buddhista 0,61 -0,75 -0,04
křesťan 0,93 -0,79 0,36

STRACH
bez vyznání 0,54 -0,93 -0,25
buddhista 0,4 -0,8 -0,11
křesťan 0,67 -0,88 -0,2

VZTEK
bez vyznání 0,57 -1,03 -0,95
buddhista 0,75 -0,99 -0,97
křesťan 1,1 -0,95 -1,02

SOUČET ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍ
bez vyznání 2,33 -5,02 -0,6
buddhista 1,1 -3,76 -0,36
křesťan 1,68 -4,41 0,13

SOUČET EMOČNÍCH PROJEVŮ KRIZE
bez vyznání 2,01 -3,04 -1,02
buddhista 1,76 -2,54 -1,12
křesťan 2,69 -2,62 -0,86

SOUČET ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍ
muž 0,99 -3,09 -0,17
žena 2,25 -5,33 -0,37

SOUČET EMOČNÍCH PROJEVŮ KRIZE
muž 1,63 -1,99 -0,83
žena 2,49 -3,25 -1,11
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