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Abstrakt 

Téma krize se zdá v dnešní době velmi aktuální. Krize zasahuje všechny oblasti lidské 

činnosti i člověka samotného. Nevyhýbá se nikomu z nás. Každý člověk ve svém životě 

většími či menšími krizemi zákonitě prochází. Podívat se na jejich význam a příčiny může být 

pro nás vysvětlením a současně pomocí. 

Předpokládám, že krize je jeden z podstatných momentů, který rozhoduje o našem dalším 

životním směřování. Buďto krizi a její motiv pochopíme a pracujeme s ním, pak máme šanci 

využít potenciálu, který nám krize nabízí. V opačném případě, kdy jsme k příčinám a výzvě 

krize „slepí“nastává druhá varianta. Tato cesta vede ke stagnaci, případně somatizaci 

problému. Zdá se, že člověk dále pokračuje téměř nedotčen na své životní cestě, ale jde 

s jistým dluhem. Dluh se týká jeho samého. Jedná se o rest, který člověk dluží sám sobě, 

neboť nepostupuje na své životní pouti tak, jak by mohl. Dochází ke stagnaci v některých 

případech až k destrukci osobnosti. Takový jedinec je vnitřně nespokojen a často přenáší své 

problémy do okolí. 

Klíčová slova: krize, osobnostní růst, hodnotový systém člověka, autenticita. 

 

Abstract 

The topic of a crisis seems to be very actual these days. The crisis hits all fields of human 

activity and a human himself. We cannot avoid a crisis. Everyone in their life goes through 

more or less serious crisis. Looking at their meaning and causes can bring us explanation and 

help. 

I suppose that a crisis is one of the important moments which decides our future direction. If 

we understand the crisis and its motives and we start to work with them, we have a chance to 

use our potential which the crisis gives us. Or there is a second option, we are blind to the 

causes and challenges of the crisis. This often leads to stagnation or somatization of the 

problem. It seems that a man continues to live his life almost unaffected, but he actually has a 

certain debt. The debt refers to him. It is the debt which the man owes himself because he 

does not live his life the way he could. It can cause stagnation or even destruction of a 

personality. Such a man is unsatisfied and he often brings his problems to other people. 

Key words: crisis, personal growth, values, authenticity. 
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1. ÚVOD 
Mnohdy ulpíváme v životních modelech, které čekají na transformaci, neboť již nevyhovují 

a mají být překonány. Narážíme na problémy a rozcestí, které nás na tuto situaci upozorňují. 

Opomíjené oblasti se tak hlásí o slovo. Když pokračujeme dále stejným životním způsobem 

jako doposud, aniž bychom se pozastavili, zamysleli a příslušnou oblast transformovali, 

přichází  často razantní vykřičník ve formě krize. Takovou  krizi, která významným způsobem 

ovlivňuje život člověka, nazýváme krizí životní. Na rozdíl od životních krizí potkáváme 

v běžném dění také krize menšího rozsahu. Ale i ty nás  nutí k zamyšlení a proměnám. 

V názvu bakalářské práce se obracím ke krizi životní a to z toho důvodu, neboť její působení 

v procesu rozvoje osobnosti je markantní a evidentní. Mnohdy téměř hmatatelné. Ale i malé 

krize poskytují  člověku prostor pro osobní vývoj. Proto se v celé další práci budu zabývat 

fenoménem krize, bez dalšího rozlišení.  

2. OSOBNOST  
V souvislosti s tématem životní krize považuji za nezbytné zabývat se nejprve osobností 

člověka. Člověk svou osobností krizi čelí a krize na osobnost člověka působí. Oslovuje ho, 

atakuje a prověřuje. Ale i naopak. Pod jejím vlivem se může osobnost člověka proměňovat a 

růst. Zdá se, že v životní krizi právě o osobnost člověka a její kvality jde. V umělecké 

terminologii bychom řekli, že v dramatu Krize hraje Osobnost hlavní roli. 

Osoba (latinsky persona, původně maska herce, v níž vystupoval na jevišti) byla chápána 

jako neautentická osobnost, jako jakási veřejná fasáda často zastírající skutečnou vnitřní 

podstatu, nebo ji naopak předstírající. (Nakonečný,str.17) [7] 

2.1. Psychologické pojetí osobnosti 

 Obor, který se zabývá zkoumáním osobnosti, se nazývá psychologie osobnosti. 

Z psychologického hlediska je osobnost pojímána všeobecně. Na rozdíl od běžné 

komunikace, kde za slovem osobnost cítíme jisté kvality, jde v psychologickém pojetí o 

zobecněný pojem. 

Při zkoumání psychologického pojetí osobnosti nalézáme dvojí pohled - za prvé je to 

vědecké pojetí osobnosti, za druhé filozofické pojetí osobnosti. 

I.) Vědecké pojetí osobnosti klade důraz na empirickou podstatu osobnosti.       

K výzkumu osobnosti jsou v tomto příkladě jako výchozí materiál používána objektivní data 

(měřitelné fenomény chování).  
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Behaviorismus, který chápe psychologii jako vědu o chování, chápe současně osobnost jako 

systém faktorů, které chování individua determinují, resp. jako systém zvyků, které chování 

vyjadřují (tj. jako systém naučených tendencí chovat se v určitých situacích určitým 

způsobem). (Nakonečný, Psychologie osobnosti, str.10) [7]. 

II.) Naproti tomu filozofické pojetí osobnosti chápe osobnost jako vnitřní strukturu 

psychických vlastností, které určují její chování. 

Fenomenologové (mentalisté) zdůrazňují, že osobnost je něco, co je za jejími projevy jako 

jejich podstata, která se plně neprojevuje, je skrytá. Behavioristé existenci nějaké podstaty 

popírají. Tyto rozpory jsou v podstatě nepřekonatelné a poznamenávají psychologii osobnosti 

výraznou nejednotností. (Nakonečný, str.10) [7] 

Klíč k řešení této otázky spočívá v nalezení hranice mezi vědou a filozofií. Oba fenomény 

věda i filozofie se však vzájemně prolínají. Není proto jednoduché přiklonit se jednoznačně 

na tu či onu stranu. Svou roli tu hrají i další souvislosti. Například přístup k této problematice 

se měnil pod vlivem historického kontextu a různých úhlů pohledu na člověka.  

Psychoanalýza chápe člověka v psychologické rovině jako dichotomií (dvojčlennou bytost), 

ovládanou z jedné strany principem slasti (pudy) a z druhé principem reality respektujícím 

požadavky vnějšího světa a vyrovnávajícím napětí mezi pudy a osobní morálkou, která je 

často v rozporu s tím, po čem člověk tajně touží. (Nakonečný, str.17) [7] 

A. Wellek (1950) tvrdil, že osobnost nevyvozujeme z prožívání a chování, ale naopak, 

pochopíme-li ,,fenomenologicky“, co osobnost je, rozumíme pak lidskému prožívání a 

chování, osobnost proto není teoretickým konstruktem, ale jde o ,,duševní bytí“, které musí 

být nejprve pochopeno jako celek, a to umožňuje psychologická fenomenologie zaměřená na 

vnitřní strukturu tohoto celku, tj. na to, jak člověk prožívá svět a sebe sama v něm. 

(Nakonečný, str.11) [7] 

Shledáváme, že studium odborné literatury ani další prameny nám neposkytují jednotnou 

definici osobnosti. Každý z autorů nám předkládá vlastní verzi. Při tom záleží na úhlu 

pohledu, z kterého osobnost sleduje. 

Osobně mne zaujala charakteristika osobnosti, kterou ve své brožuře s názvem ,,Osobnost a 

její vývoj“ uvádí Z. Helus [5]. Osobnost popisuje jako psychologický celek tvořící jednotu 

individua. Důraz klade na konzistenci, propojenost a vzájemnou závislost jednotlivých částí 

člověka (vlastnosti, rysy, instance neboli vrstvy osobnosti).  
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Osobnost autor charakterizuje jako rozhodující se a jednající bytost. Zde vystupuje do 

popředí stěžejní úloha vlastní aktivity člověka. V sebevyjádření jedince se ukazuje jeho 

individuální svéráz a jedinečnost. Důležitou roli tu hraje vůle a konání jednotlivce. Nejde o 

slova, ale o  konkrétní činy a směřování  člověka.  

,,To, co tomu všemu dominuje, je cílová orientace života a rozvinutí možností/ potencialit, 

které v člověku jsou a o jejichž realizaci je třeba usilovat.“ (Helus, str. 4) [5] 

Na konci této kapitoly se společně podívejme na používání slova osobnost v každodenní 

běžné komunikaci. Když se řekne slovo osobnost, většina z nás si představí zralého člověka, 

který je nositelem určitých kladných vlastností. Pociťujeme sílu a jistotu, s kterou jde tento 

člověk životem a koná. Ptáme se: kde se tato síla, jistota a další pozitivní vlastnosti vzaly? 

Kdo z nás by jimi nechtěl disponovat? Tedy jak na to, abychom se také my osobně k této 

kvalitě dopracovali či alespoň přiblížili? Kudy vede cesta, která nechává člověka sílit a zrát? 

Je to snad meta, ke které máme směřovat? A jakým způsobem souvisí krize s tímto procesem 

zrání? Naše stěžejní otázka, která nás bude provázet v dalším společném putování a hledání 

zní: jakou roli na životní cestě člověka krize hraje? K úspěšnému zodpovězení této otázky 

je třeba podívat se blíže na krizi samotnou. V následující kapitole se tedy zaměříme na 

fenomén krize. 

3. VYMEZENÍ POJMU KRIZE 

CRISIS – rozhodující obrat, dno propasti ale zároveň bod zvratu, bez něhož další vývoj není 

možný. To všechno krize přináší.  

Ve slově krize najdeme několik významů. Řecké krinó znamená „oddělit“, „vybrat“ nebo 

„volit“. Krisis vyjadřuje „rozhodnutí“, „soud“. K spravedlivému rozsouzení potřebujeme 

správné informace a hlavně rozlišení podstatného od nepodstatného. Problém nastává 

v případě, že nedokážeme provést toto stěžejní rozlišení a nemáme dostatek informací, které 

by nám pomohly v rozhodnutí. Subjektivně cítíme, že úkol, který se před námi otevírá, 

přesahuje naše momentální schopnosti. Přesto je nutné problém řešit. 

O krizi hovoříme tehdy, když se člověk ocitne v zatěžující nerovnováze mezi subjektivním 

významem problému a možnostmi zvládání, které má k dispozici.(Kastová, str.15) [4] 

Zmíněná porucha je:  

- těžká 

- časově ohraničená 

- nezvládnutelná dosavadními regulačními mechanismy. (Kastová, str.17) [4] 
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Krize se týká člověka jako celku. Vidíme, že zasahuje postupně všechny oblasti. 

Zasažené oblasti: psychika – duševní články (myšlení, cítění, vůle) 

fyzické tělo 

sociální oblast 

Oslovená oblast:  self – vyšší Já 

Zprvu prožíváme pocit, že dosud samozřejmé věci se začínají zpochybňovat. Bortí se to, na 

co jsme se dosud mohli spolehnout. Zažíváme bezmocnost. Otevírá se propast, z které 

vystupuje strach. Neznámo nás děsí a tak se křečovitě snažíme přidržet starého známého 

modelu. Ale ten už ztrácí dech a přestává fungovat. Snad ještě chvíli vykřešeme jeho poslední 

záchvěv, ale ve svém nitru už tušíme, že změna je nabíledni. Nevyhneme se ji. Zkouška naší 

síly, odvahy a pevnosti je rozehrána.  

Plnou silou je oslovena naše osobnost. Jsme konfrontováni sami se sebou. Přichází 

nejdůvěrnější vnitřní rozhovor. Rozhovor člověka se sebou samým. Vynořují se nám základní 

životní otázky: jak bude můj život pokračovat, jaké mám vyhlídky, co bude dál? Občas se 

jako východisko z těžké situace mohou vynořit úvahy o ukončení života.  

Problém si žádá řešení. Jestliže ho nevidíme či odsouváme, může se časem somatizovat. 

Přicházejí poruchy spánku, řeči, poruchy krevního oběhu, bušení srdce a nadměrná únava. 

Dostavují se známky deprese. Jsme sevřeni a nic se nám nedaří. 

Jak v takové situaci jednat? Vždyť mnohdy je člověk rád, že uběhl den, a on stěží zvládl to 

základní, co bylo třeba. Připadá si, jako by prožíval temný měsíc listopad. V ten čas se stejný 

proces odehrává v přírodě. Letní krása květů a vůní je pryč, sklizeň podzimu dostoupila 

vrcholu a nyní se všechny síly obracejí zpět do lůna Země. Svit životadárného Slunce v našich 

krajích slábne. Vše se uvnitřňuje a obrací k sobě sama. Nastal čas na vnitřní inventuru. Kdo 

takto přijme krizi, zpravidla dostane sílu k jejímu překonání.  

Krize pojatá jako pozitivní příležitost je v čínském jazyce vyjádřena i samotným jejím 

názvem. Čínský výraz pro krizi je wej-dži s dvojznačným významem „nebezpečí – 

příležitost“.(Vymětal, str.11) [2] 

3.1. Druhy krizí 

Krize lze dělit různým způsobem dle působení náročných životních situací. Máme na mysli 

dělení, které nám usnadní orientaci v tématu krize. V běžném životě se druhy krizí prolínají a 

často nelze jednu od druhé striktně vymezit. Berme toto dělení tedy jako pomocníka, který 

nám umožní lépe nahlédnout do problematiky. 
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Rozdělení krizí: 

Krize vývojové – jedná se o krize, které život přináší každému z nás. Automaticky 

s fyzickým růstem a celkovým vývojem se dostáváme do jednotlivých vývojových fází. 

Každá z nich nám přináší úkol, který je třeba zdárně vyřešit. Nepodaří-li se to, postupujeme 

do následující fáze s jistým dluhem. Ten se v průběhu dalšího života hlásí o slovo. Potřebuje 

být naplněn. Jeho naplněním jedinec získává určité kvality (E. Erikson je označuje ctnostmi), 

které podmiňují  další vývoji osobnosti. V opačném případě, jestliže se nedaří prázdné místo 

naplnit, dochází k vázanosti na problém. Ten nás drží jakoby v pasti a v mnohých životně 

důležitých okamžicích se stává pánem situace. Tento stav vede v určitém směru k blokování 

vývoje. Úkolem krize je tuto situaci znovu otevřít, vědomě rozkrýt a vývojový úkol 

zpracovat.  

Krize traumatické – tyto krize, na rozdíl od krizí vývojových, nepřicházejí přirozeně, ale 

většinou vpadnou do našeho života „jako blesk z čistého nebe“. Jedná se o krize spojené se 

ztrátou blízkého člověka, ztrátou dosavadních životních jistot (neočekávané úmrtí, vážná 

nemoc, nevěra..). Dochází při nich k narušení nejvýznamnějších vztahů k blízkým lidem a 

k ohrožení základních osobních hodnot člověka. Jestliže nejsou tyto krize postupně 

zpracovány, promítají se do psychosomatické roviny. Imunitní systém člověka časem 

podlehne neúměrné zátěži a problém, který měl být vyřešen na úrovni vědomí, klesá do 

fyzického těla. 

Rozdělení krizí podle časového průběhu: 

1. krize akutní 

2. krize chronické 

Rozdělení krizí podle transparentnosti: 

3. zjevné 

4. latentní 

Krize zjevné si jedinec plně uvědomuje. Jsou to stavy, které nelze přehlédnout. Většinou 

se jedná o situace, kdy se člověk dostává do rozporu se svým sebeobrazem nebo je 

konfrontován s vážnou životní situací. Mnohdy se tyto stavy překrývají s krizí akutní, 

která nás svou razancí nutí k jednání. 

Krize latentní nebývají jasně ohraničené. Jedná se většinou o krize chronické, které si 

jedinec mnohdy neuvědomuje. Člověk je může v denním stereotypu snadno přehlédnout 

či vytěsnit. K řešení problému, kterému nepřikládá velký význam, používá často náhradní 

nevhodná řešení jako je útěk apod. Jedinec odmítá reálný pohled na situaci a vyhýbá se 

skutečnosti.  
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Dělení krizí podle V. Kastové 

Jedná se o další způsob dělení krizí. Autorka sleduje krizi z pohledu spouštěče a 

časového horizontu. V mnohém se s předcházejícím dělením shoduje, některé fáze se 

prolínají.  

1. Přirozená krize 

2. Provokovaná krize 

3. Plíživá, vleklá krize  

(V.Kastová, str.6) [4] 

Krize z nadměrné nebo nedostatečné stimulace 

V dnešní době jsou také velmi aktuální krize z nadměrné nebo naopak nedostatečné 

stimulace. Obě se hojně vyskytují, neboť společenská situace pro ně vytváří vhodné 

podmínky. Každá z nich oslovuje určitou společenskou skupinu. Například nadměrná 

stimulace je typická pro manažery a produktivní věkovou skupinu obecně. Naproti tomu 

nedostatečnou stimulaci a její důsledky pozorujeme často u stárnoucí populace. Myslím, že tu 

platí zákon zlaté střední cesty. Tedy přiměřená stimulace, která je zdravým modelem pro 

harmonickou osobnost člověka. 

 Osobnost člověka je tvořena souhrnem jednotlivých osobnostních charakteristik. Jedná se o 

vlastnosti či kvality, kterými člověk disponuje. Zaměříme se na ně podrobněji v následující 

kapitole. 

4. OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY S OHLEDEM NA 
PŮSOBENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ 

V této kapitole obrátíme svou pozornost na autoregulaci, autonomii, identitu a autenticitu. 

V druhé části se budeme obšírněji věnovat sebevědomí člověka, jeho utváření a roli v životě 

jednotlivce.  Nejprve se však společně podíváme na jednotlivé vrstvy vytvářející dynamiku 

osobnosti, která s osobnostní charakteristikou úzce souvisí.  

4.1. Dynamika osobnosti 

Problematiku instancí neboli vrstev osobnosti  rozpracovala především psychoanalýza (S. 

Freud), ale s touto tematikou se setkáváme i v dalších podáních (Z. Helus) [5]. Jedná se o tři 

vrstvy, které ve vzájemném spolupůsobení vytváří dynamiku osobnosti. Můžeme je vertikálně 

seřadit. Dole nalezneme instanci pudových sil, nad ní instanci jáské kontroly a nahoře 

nejvyšší instanci nadjá ( vyšší já).  
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Nejnižší instance pudových sil tvoří biologický základ jedince. Řídí se principem slasti. 

Žádosti jsou v tomto případě určujícím faktorem, který nás chce ovládat. Sdílíme ji společně s 

říší zvířat.  Pudovou bytostí jsme v prvních týdnech života. Postupně se ale učíme svá pudová 

hnutí usměrňovat a ovládat. Tak zrajeme k druhé instanci. Nyní se může  zrodit instance já. 

Tato instance se řídí principem reality. Člověk je schopen korigovat svá přání a konání 

v souvislosti se situací, v které se aktuálně nalézá. Např. odložit svá uspokojení na dobu 

pozdější či zvolit jiný směr konání. Zde již prosvítá sociální aspekt chování.  

Jestliže se člověku podaří během života dospět k třetí instanci nazývanou nadjá (vyšší já), je 

schopen podívat se na svůj život z nadhledu a překročit své vlastní hranice. Instance nadjá se 

řídí principem mravnosti, etiky.  

Celistvost osobnosti není samozřejmostí, ale je věcí vývoje a zrání. Nejedná se o statickou 

složku (např. strukturu vlastností), ale naopak o složku dynamickou. Vidíme, že osobnost 

prochází vývojem, má svoji dynamiku. V průběhu času je neustále oslovována, ohrožována, 

upevňována a znovu získávána. Zkrátka vytváří se a roste. Vývoj je jednou z podstatných 

vlastností osobnosti.  

(Vymětal, str. 23)[2]. 

Možná se jedná o vlastnost prvořadého významu. Není právě růst osobnosti to podstatné, o 

co v životě běží? Postupovat od jedné vrstvy osobnosti ke druhé jako po žebříku vzhůru se 

zdá velmi důležitým konáním člověka. S tímto vývojovým procesem úzce souvisí další 

charakteristiky osobnosti.  

4.2. Autoregulace   

Autoregulační kvalita jedince hraje stěžejní roli v životě člověka. Jedná se o určité 

směřování a cestu, na kterou se člověk vydává. Na této cestě je zpočátku odkázán na péči a 

podporu druhých lidí. Postupně však přebírá otěže řízení do vlastních rukou. V průběhu cesty 

je třeba, aby docházelo k uspokojování jeho přirozených lidských potřeb. Zprvu se jedná o 

potřeby elementární. Tyto nižší potřeby souvisí s výchozím pudovým založením člověka. 

V raném dětství, kdy jsou elementární potřeby primární, je jedinec plně odkázán na druhou 

lidskou bytost (dítě na dospělého). Při úspěšném naplnění primárních potřeb se v dalším 

vývoji člověk postupně vymaňuje z vázanosti na nižší potřeby a současně vyvíjí potřeby 

vyšší. Tak dostává možnost naplnit svou svébytnost a autonomii.  

Z. Helus k tomu poznamenává: To, co ztěžuje vývoj k vyšším potřebám, je strádání 

v uspokojování nižších potřeb, a to v době, kdy stály zcela přirozeně v popředí jedincova 
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usilování. Např. v kojeneckém a batolecím věku je potřeba lásky a bezpečí určující. Dítě, 

kterému se dostává jejího harmonického uspokojování, se stává přirozeně schopným vyvinout 

potřeby vyšší (sebeúcty, seberozvoje…) – uspokojení těch nižších mu pro to dává ,,svobodu“. 

Naopak dítě, které bezpečí ani lásku nezakouší, které v tomto směru strádá nebo je 

traumatizováno, tyto potřeby fixuje, nevysvobozuje se z nich jejich uspokojením, ale je jimi 

trvale ,,poutáno“ v důsledku strádání. [5] 

Při promýšlení zmíněné zákonitosti jsem si kladla otázku, zda je tato skutečnost v životě 

člověka opravdu nezvratným momentem. Uvědomila jsem si, že jsem se s ní sama osobně 

v roli diváka i spoluherce setkala a tím narážela na problémy, které se zdály neřešitelné. 

Vyvolávaly vleklé krize, které se jen přelévaly do mírnějšího a opět gradujícího stadia. 

V životě konkrétního člověka, u kterého nedošlo k uspokojení primárních potřeb, neboť první 

rok svého života prožíval v separaci od matky, si usurpovaly trvalou přítomnost. Jejich 

latentní charakter působil zhoubně na nejbližší okolí. Pozorovala jsem nárazovou snahu 

dotyčného člověka vymanit se z tohoto bludného kruhu. Bylo zřejmé, že sám není se situací 

spokojen. Ale jeho pokusy končily nezdarem. Posléze si na svou životní cestu přibral berličku 

v podobě alkoholu. Ta ho postupně ještě více poutala k nejnižší osobnostní vrstvě a 

základním potřebám. 

Ne každý z nás dospěje ve vývoji osobnosti k rozvinutí svých vyšších, či dokonce nejvyšších 

vrstev. Vidíme, jak mnozí jedinci ulpívají ve stadiu vázanosti na potřeby nižší. 

Samozřejmě se takový ulpívající člověk může seznamovat s problematikou seberealizace – 

může o tom číst a diskutovat, nebo se může esteticky orientovat (chodí na výstavy, na 

koncerty…). Do jeho života však nevstupuje seberealizační kultura a hodnota krásy jako plně 

prožívaná skutečnost, jako pozvedání života k jeho vrcholným zážitkům, které blaží jedince 

samotného a jsou skrze něj i výzvou pro druhé. (Z. Helus, str.16) [5] 

Na tomto místě bych ráda zmínila druhý případ, který jsem nedávno pozorovala v rámci 

asistentské praxe na malotřídní vesnické škole. Jako jeden z hlavních úkolů praxe jsem si 

vytkla pozorování osobnosti učitele a její význam pro okolí. Měla jsem štěstí, neboť jsem 

potkala skutečnou „osobnost“. Jednalo se o učitele, který je člověkem na svém místě. Pro 

ilustraci krátce popíšu jeho působení. 

Pan učitel vystupoval a jednal vždy z pozice klidu a rozvahy. Byl to zkušený kantor. 

Vystudoval teologickou a pedagogickou fakultu. Po studiích pracoval v diagnostickém 

ústavu, poté vyučoval na základní škole. K dětem byl vlídný a spravedlivý. Ve třídě panovala 

harmonická tvůrčí atmosféra. Každý den se společně zpívalo a muzicírovalo. Školní 
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vzdělávací program byl vypracován s přihlédnutím k specifikám malé obecné školy, která 

skýtá možnosti alternativního vyučování. Odráželo se v něm těsné propojení se sociálním 

prostředím a přírodou. Plně využíval možnosti malého, téměř rodinného kolektivu. Ve třídě 

byla stanovena jasná pravidla a řád. Den začínal pozdravem. Po příchodu si každé dítě podalo 

s panem učitelem ruku, vzájemně se podívali jeden druhému do očí. Stejný rituál doprovázel i 

odpolední rozchod. Byl to důležitý okamžik, při kterém každé dítě pociťovalo, že je vnímáno 

jako individualita. Klid a tvůrčí spontaneita se přelévaly na děti. Děti byly radostné a 

otevřené. Přesto, že ve třídě bylo několik integrovaných dětí, působil celý kolektiv vyváženě. 

O integraci se nehovořilo, jednotlivci se nenálepkovali. Všichni byli platnými členy kolektivu 

a žili v náladě: ,,každý z nás je jiný a každý něco umí. Když to dáme dohromady, vytvoříme 

dobré společné dílo“.  

Z praxe jsem si odnesla hluboký zážitek. Pozorovala jsem proces, v kterém se odrážely jisté 

zákonitosti. Například jsem si uvědomila, že zralá osobnost člověka je požehnáním pro jeho 

okolí. Takový člověk v roli učitele přináší dobrý vklad do života žáků. Pro některé děti to 

může být rozhodující moment, který je posílí a nasměruje do budoucího života.  

Z uvedených příkladů vysvítá rozdíl v řízení tedy autoregulaci osobnosti. V prvním příkladu 

je autoregulace v plenkách. Chování tohoto člověka je z velké části pod vlivem pudů a emocí. 

Vyšší Já, které v ideálním případě řídí a vede člověka, tu zatím nedostalo šanci. Naproti tomu 

v druhé situaci pozorujeme silné a inspirující Já, které jde směle životem. Je to jeho nositel 

sám, kdo je pánem situace. Ne nejnižší složka a její instance – pudy, ale složka nejvyšší s plně 

lidskou instancí etiky a přesahu sebe sama, drží životní otěže pevně v rukou. 

4.3. Další složky osobnostní charakteristiky člověka - autonomie, 
identita a autenticita 

Autonomie 

Slovo autonomie pochází z řeckého slova autonomos. To v překladu znamená, sám sobě 

zákonem což výstižně vypovídá o smyslu tohoto slova. Autonomní člověk spoléhá především 

sám na sebe. Má vlastní názor a svobodně se rozhoduje. K tomu potřebuje vnitřní jistotu. Je 

pevný a názory okolí ho příliš neovlivňují. Nezávislost mu poskytuje prostor pro skutečné 

volby, které souzní s jeho osobní cestou. S mírou svobody dokáže autonomní člověk přebírat i 

míru rostoucí zodpovědnosti, která se k ní váže. 

Opakem autonomního člověka je ten, kdo je vnějškově řízen, snadno podléhá a je rychle 

ovlivnitelný ostatními lidmi, stává se „třtinou ve větru se klátící“. (Vymětal, str. 24) [2] 
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Identita 

Slovo identita pochází z latinského identitus, což v překladu znamená shodný, totožný. 

Identita přináší člověku pocit individuální stálosti. Sjednocuje osobnost, která se tak může 

prožívat jako celek bez ohledu na místo a čas. V krizi může dojít k narušení identity, což 

následně přináší závažné psychopatologické poruchy. 

Opakem identity je prožívaná různorodost sebe např. za různých okolností, jako by zde 

chyběl jeden osobnostní základ „,kořen“). (Vymětal, str. 24) [2] 

Autenticita 

Slovo autenticita pochází z řeckého slova autenticus, což je v překladu původní, 

hodnověrný, spolehlivý. Když je člověk autentický, znamená to, že je sám sebou. Nic 

nepředstírá ani před sebou ani před druhými. Tento postoj vede k rozvoji sebepoznání. 

Pravdivé sebepoznání jde ruku v ruce s objektivním nazíráním světa. To vše pomáhá člověku 

zvládat krizová období. Autentický člověk je schopen rychleji se zorientovat v problémech, 

které krize přináší, najít z nich cestu a aktivně přistoupit k řešení.  

Autonomie, identita a autenticita vedou k vnitřní stabilitě a tím i k zvýšení odolnosti vůči 

krizi. Člověk si je osvojuje převážně v dětství, v době kdy se utvářejí základy osobnosti. 

 Harmonické dětství a období dospívání se ukazuje jako předpoklad zdárného vývoje 

osobnosti. Zde se tvoří základy osobnosti, které nás později limitují. Je to naše základna, 

z které vycházíme. Život sám následně ukáže, zda máme na čem stavět. V opačném případě 

nás nutí k jednotlivým korekcím či totální rekonstrukci stávající základny. Období krize se 

nabízí jako ideální příležitost. Právě krize se svojí transformační silou nás tímto směrem vede. 

4.4. Sebevědomí 
Podívejme se nyní na téma sebevědomí, které tvoří štít osobnosti. Na zdárný vývoj 

sebevědomí blahodárně působí zdravá interakce jedince s okolím, kterou jsem zmiňovala 

v předcházející kapitole. Základy sebevědomí se pokládají v dětství. Sebevědomí se zabývá 

postojem člověka k sobě samému. Jeho nezralost či poškození často stojí u kořenů krize. 

Proto se tématu sebevědomí budu v následujících řádcích věnovat podrobněji. 

V širším slova smyslu se jedná o mínění jedince o sobě samém a zainteresovaný vztah k sobě 

jako hodnotě. (Sedláčková, str.21) [1] 

 Míra, kterou jsou lidé obdařeni sebevědomím je individuální. Při podrobnějším pozorování 

shledáváme u jednotlivců značné rozdíly. Sebevědomí zahrnuje vědomí vlastního já a 
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sebeuvědomování. Vědomí vlastního já je formováno v průběhu celého života člověka. 

Působí na něj nejen oblast intelektuální, ale též emocionální a spirituální. Základ v jeho 

utváření přináleží prvním rokům života. V dětství se v interakci s okolím dítě učí vnímat svět 

a sebe sama. Vnímání se později modifikuje na pohled a přístup ke světu a k sobě. Vědomí 

vlastního já je přirozeně pozitivní a záleží na výchově, zda pozitivním zůstane i nadále. Dítě 

si darem přináší intuitivní vědomí o jedinečnosti své individuality. Na nás dospělých záleží, 

zda mu toto vědomí potvrdíme či vyvrátíme. V tom spočívá základní pedagogický úkol.  

Vědomí vlastního já utváří základ (pevný zvláště tehdy, je-li růst pomalý a organický) života 

v harmonii se sebou samým, vědomí o vlastních zdrojích v různých životních ohledech a 

schopnost užívat tyto zdroje, nezávislost vůči těm, kteří mají nadání nám odepřená, vnímavost 

vůči vnitřním i vnějším silám života.(Way, uvádí Sedláčková, s.22) [1] 

Naproti tomu sebeuvědomování vzniká v konkrétních okamžicích života. Jedná se o vnímání 

svých možností a omezení. Člověk přirozeně vyhledává situace, ve kterých je úspěšný. 

Potvrzuje si tak svou sebehodnotu. Lidově se říká „ zvyšuje si své sebevědomí“. Mnohdy si 

ale člověk v konfrontaci se skutečností uvědomuje svou nedostatečnost, naráží na své vnitřní 

hranice. 

Jádrem tohoto blokujícího sebeuvědomování je ve Wayově podání ,,nemožnost“ být 

autentickým, která fakticky deformuje sebeobraz se všemi důsledky pro praktické chování a 

jednání.(Sedláčková, s.22) [1] 

Zdá se, jako by tu proti sobě stáli dva rivalové. První z nich vědomí vlastního já, jako základ 

jistoty a zdravého jádra, naproti tomu sebevědomí přinášející občas zprávy o vlastní 

nedostatečnosti. Při tom se však může jednat o zdravou situaci, kdy je člověk v praktickém 

životě ze strany vlastního já nesen jistotou a zároveň ho život v podobě konkrétních situací 

stimuluje k vnitřnímu růstu. Můžeme si představit obraz představující současného člověka, 

který na základě minulých zkušeností a prožitého života došel do určitého bodu. Zde se dívá 

sám na sebe a tak si tvoří obraz vlastního já. Jedná se o kvalitu vytvořenou v minulosti a 

prožívanou v současnosti. Sebehodnocení vzniká v současnosti a zdá se, jakoby směřovalo do 

budoucnosti. Člověk, který narazí na své vnitřní hranice a určitou nedostatečnost, pociťuje 

zdravou touhu tuto nedostatečnost překonat. Tak může být motivován k dosažení vyšších 

životních met. Nalézáme zde analogii s krizovou situací, která působí stejným způsobem. 

Člověk v krizi naráží na vlastní nedostatečnost poradit si s úkolem, který přesahuje jeho 

stávající meze. Vyvstává tak před ním naléhavý úkol rozšířit si své vnitřní schopnosti a 

přerůst sám sebe. Tím krizi překonat a zároveň pokročit ve svém osobním růstu. To je hlavní 

smysl krize.  
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4.4.1. Vlivy působící na sebevědomí 

Jedná se o vlivy vnitřní a vnější.  

Vnitřní vlivy: 

Nalézáme zde řadu vnitřních činitelů z nichž v dnešní době zřetelně vystupuje do popředí 

tzv. Velká pětka (Big Five). Jedná se o pět vlastností, které modernímu člověku usnadní život 

v dnešní západní civilizaci. Otevírají mu cestu k úspěchu, oblibě a životní harmonii. Tuto 

faktorovou taxonomii osobnosti stanovil O. P. John.   

Velká pětka 

1. Inteligence 

2. Svědomitost 

3. Extraverze 

4. Citová stabilita 

5. Oblíbenost 

Dále k vnitřním vlivům ovlivňujícím naše sebevědomí patří také fyzické dispozice. 

Fyzické dispozice a hlavně reakce okolí na ně hrají významnou roli v sebepojetí a 

sebehodnocení člověka. Tyto faktory se zřetelně odráží v sebevědomí člověka.   

Vnější vlivy: 

-rodina, která uspokojuje potřebu životní jistoty a potřebu pozitivní identity 

- výchova 

- škola 

- vrstevnická skupina 

- média 

4.4.2. Sebevědomí jako pevný základ člověka 

Kvalita sebevědomí úzce souvisí s otázkou pevnosti a odolnosti osobnosti. Tvoří štít a 

vydatnou pomoc v krizovém období. Na jeho utváření se podílí vlivy, které jsme stručně 

sledovali v minulém odstavci. Nyní se podívejme na čas, který popřejeme vývoji sebevědomí 

jednotlivce. Řádky nás povedou k zamyšlení, zda množství času hraje ve vývoji sebevědomí 

nějakou roli. Je dobré jeho vývoj urychlit nebo mu popřát vlastní tempo? Při hledání odpovědi 

uvedu dvě stanoviska, která mne zaujala. 

Ráda bych se zastavila u myšlenky, která zazněla v souvislosti s vývojem vědomí vlastního 

já v předcházejících řádcích. Vědomí vlastního já utváří základ (pevný zvláště tehdy, je-li růst 

pomalý a organický) života v harmonii se sebou samým. (Way in Valenta uvádí Sedláčková, 

s.22) [1] 
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Autor zde zmiňuje kvalitu sebevědomí v souvislosti s rychlostí a přirozeností jeho růstu. 

Myslím, že toto téma je dnes velmi aktuální. Vztahuje se nejen k vývoji sebevědomí, ale na 

celkový vývoj člověka. Ostatně obě veličiny, celkový vývoj člověka a jeho sebevědomí spolu 

úzce souvisí. 

 Dovedeme si představit, jak se bortí a s jakými problémy se potýká stavba, která byla 

postavena rychle a ledabyle. Obdobu nalézáme v životě člověka. I zde platí určité vývojové 

zákonitosti, které je třeba ctít.  

Při hospitaci ve waldorfské mateřské škole jsem měla možnost nahlédnout do ŠVP, který nesl 

symbolický název „Všechno na světě má svůj čas“. Při bližším pozorování pedagogického 

působení v této instituci bylo vidět, že učitelky dobře znají specifika věkového období 

předškolního dítěte. Ten tvoří základ, z kterého ŠVP a potažmo veškerá zdejší práce vychází. 

Děti tak cítí, že jsou plně akceptované a spokojené. Nikdo z nich nedělá malé dospělé ani se 

nesnaží jejich vývoj urychlit. S tímto přístupem, mají děti otevřenou možnost pomalu 

uchopovat sami sebe, své individuality. Nikam se nechvátá, každému jednotlivci je dán prostor 

k dokončení zabydlení ve svém fyzickém těle a k získávání sociálních zkušeností (vývoj 

vědomí, tělové Já a navazující sociální Já., viz. Sedláčková) [1]   

Waldorfské školství vychází z antroposofie. Její základy položil R. Steiner na přelomu 19. a 

20. století. Samo slovo antroposofie se skládá ze dvou částí: antropos – člověk, sophia – 

moudrost. Tedy tento filozofický směr se snaží moudře vypovídat o člověku, zachytit 

zákonitosti jeho vývoje. Ve výchovně vzdělávacím procesu pracuje s každým jednotlivcem 

jako s individualitou. Tvoří prostor pro vývoj, který je individuální co do rychlosti i intenzity. 

Snaží se vnímat specifické projevy dítěte, které mohou vypovídat o rysech jeho osobnosti. 

V podtextu nese myšlenku, že všechno má svůj čas. Vývojové možnosti jsou závislé na 

biologickém zrání. Proto waldorfský kantor vyčkává na plnou biologicky-fyzickou zralost. Ta 

se projevuje apetitem dítěte k určité činnosti, otázkami a vstřícným postojem. Tato myšlenka 

ostatně zazněla také u Komenského, který nabádal učitele, aby sledovali děti, jak reagují na 

předkládanou látku a další podněty. Když s chutí a živě, hned se pustit do práce. Naproti 

tomu, když kantor vidí u dětí rozpaky a nezájem, je lepší s novými náměty vyčkat.  

Po uvedení antroposofického pohledu na vývoj člověka zmíním druhý náhled. Jedná se o 

myšlenky L. S. Vygotského, který zastával názor, že učení razí cestu vývoji. Tedy opačný 

proud. Nikoliv posečkat s nabídkou nové látky až fyzické tělo a biologické procesy zrání 

dokončí svou práci, ale naopak nabídkou stimulovat vývoj. Tak trochu dítě povytáhnout 
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učením dopředu. Nyní se otevírá otázka, co se děje v dětském nitru v prvním a v druhém 

případě.  

Vygotský apeloval na učení a vysoce hodnotil jeho význam. Studoval souvislosti mezi 

myšlením a vývojem řeči. Je autorem mnoha významných prací, které jsou pro čtenáře 

zajímavé i dnes. Žil a své zkušenosti získal v období carského později bolševického Ruska. 

Tedy v době, kdy v Rusku byla silná negramotnost a podmínky pro výchovu mnohdy 

žalostné. Dovedeme si tedy představit, že každá výchovná či vzdělávací aktivita byla pro dítě 

vítanou pomocí. Ve srovnání s běžnými podmínkami se za jejího přispění mohlo lépe rozvíjet. 

Tedy učení v tomto případě vhodně razilo cestu vývoji. Jiná situace nastala v pozdějších 

letech, kdy sovětští vědci v pedagogických laboratořích oživili vygotkého teorii a aplikovali ji 

do rozdílných podmínek. V uplynulém mezidobí nastal výrazný posun ve vývoji společnosti, 

tedy i člověka a dítěte. Pedocentrický pohled na výchovu, ve 20 – 30 letech minulého století, 

přinesl pohled zaměřený na potřeby a individualitu dítěte. Situace se tedy výrazně změnila ve 

prospěch dítěte, kterému se tak dostalo soustředěné pozornosti. Tento posun ke kvalitnější 

výchově se odrazil v celkovém vývoji dítěte. Již nebylo třeba nikoho vytahovat učením 

kupředu. Co se týče kognitivního rozvoje, většina z dětí dosahovala přiměřeného stupně 

vývoje. V té době již bylo potřeba utvářet výchovu a vzdělání s jiným pohledem. Přesto, bez 

ohledu na reálnou situaci, se prosadila snaha aplikovat do školních osnov a metod vygotského 

teorii. Domnívám se, že to byla chyba. Nastoupila socialistická škola, která plošně vzdělávala 

masy, bez ohledu na skutečné potřeby. Důraz na znalosti překryl mnohdy ostatní důležité 

momenty ve vyučovacím procesu. Zapomínalo se na skutečnou individualitu člověka. Pod 

termínem individuální přístup k dítěti se rozumělo spíše to, že mám takové a takové dítě ve 

třídě, zkrátka vím o něm. Na soustředěnou individuální práci nebyl v naplněných třídách čas 

ani prostor. Přicházely problémy, které s námi jdou napříč generacemi. I my sklízíme ovoce 

tohoto procesu. Napadá mne otázka, jak si stojíme v této oblasti dnes? 

Steiner varoval před přístupem, který předčasně urychluje vývoj. Dokládal na mnohých 

příkladech, že se tak děje na úkor dalšího vývoje člověka. Přílišná akcelerace v dětství 

odčerpává síly, které dítě potřebuje na výstavbu a růst vnitřních orgánů, na uchopení vlastní 

individuality. Hra je přirozená činnost, která má v dětství své opodstatněné místo. Ve hře se 

rozvíjí dětská spontaneita. Dítě tu nachází prostor, kde je samo sebou. Není tu zatěžován 

intelekt, který spotřebovává životní síly. Lidská bytost potřebuje v každém období 

přiměřenou stimulaci a duševně-duchovní potravu. Jestliže se jí člověku dostává, může 

pracovat na úkolech, které k příslušnému období patří. Jestliže tomu tak není, dochází 

k disproporci, která je mnohdy zatím skrytá. Její konkrétní zjevné následky se latentně 
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projevují později. Důsledky můžeme pociťovat v dospívání či v dospělosti samotné. Zřetelně 

se tyto resty a jejich dopad projeví v zátěžových situacích. Jsou to právě krizové okamžiky, 

které prověřují náš vnitřní potenciál. Krize vyžaduje aktivaci vnitřních sil, tedy opření se o 

pevný základ a čerpání z rezerv. Je to přímý dotaz po vnitřním inventáři. Ale kde brát, když se 

většina z potenciálu vnitřních sil spotřebovala v dosavadním vývoji? Urychlovací tendence 

zde může působit negativně.   

Myslím, že toto téma je v souvislosti s krizí velmi aktuální. Můžeme zde nalézat klíč k 

porozumění souvislostem mezi vývojem člověka a vnitřní výbavou, kterou disponuje. Na 

otázku kdy a jakým způsobem se konkrétní vnitřní výbava člověka vytváří budeme společně 

hledat odpověď v další části bakalářské práce. Tentokrát naše cesta zamíří až do detailů a 

jednotlivostí. Místy nám k hlubšímu porozumění pomohou praktické příklady. 

5. PSYCHICKÝ VÝVOJ A KRIZOVÉ SITUACE 

Podívejme se na období dětství. Nejprve se zaměřme na první kroky v životě dítěte, kdy se 

vytváří tzv. BAZÁLNÍ OSOBNOST. Jedná se o psychický základ, na kterém člověk 

v průběhu dalšího života staví. Přirovnejme ho k základům domu. Na dobře položených 

základech vyrůstá krásná, pevná stavba, která se může rozvinout do několika podlaží. Dům 

stojící na vratkých základech, je většinou nestabilní a na vytváření další nadstavby nezbývá 

prostor ani síla. 

 Při utváření bazální osobnosti hraje hlavní úlohu rodina, případně náhradní prostředí, 

v kterém dítě vyrůstá. Nálada, s kterou je dítě přijímáno, jistota či úzkost, kterou prožívá, se 

hluboce otiskují do dětské bytosti. V lidsky prozářeném prostředí se dítě otevírá novým 

dojmům a podnětům. Je vstřícné k životu a ke světu. Naproti tomu dítě, které zažívá nejistotu 

a úzkost se začíná světu uzavírat. V podmínkách silné citové deprivace se mohou vytvořit již 

nezvratné rysy osobnosti. Jako např. sebepodceňování, citová labilita, agrese. 

Velmi fundovaně o tomto životním období píše ve své knize ,,O smyslu a důležitosti 

životních krizí“ současný německý psycholog J. W. Schneider [3].  

Dítě je od počátku uzpůsobeno k tomu, aby z hlubinné síly své vlastní bytosti hledalo já 

dospělého, přesněji řečeno já těch mála lidí, k nimž může mít intenzivní vztah. Proto 

potřebuje v raném dětství veškerou pozornost celého člověka. ..Pozorování v dětských 

domovech a na klinikách ukázala, že v žádném případě to nejsou pouhé zděděné dispozice, 

které rozhodují, zda a jakým způsobem se dítě v prvních letech života seznámí se světem, 

nýbrž že je ve vysoké míře odkázáno na osobní pozornou a láskyplnou péči lidí jemu 
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nejbližších. Nedostává-li se mateřské lásky, pak se vývoj dítěte zpomalí, mohou se dostavit 

přechodné či trvalé škody označované jako deprivace. Déle trvající, těžká a chorobná forma 

deprivace je označována jako hospitalismus. Jeho symptomy se dají rozčlenit do tří fází: 

1. dítě ztrácí chuť k jídlu a radost ze života 

2. dítě začíná ubližovat sobě samému 

3. dítě se stává zcela apatickým, tato apatie může vést až ke smrti (Schneider, str.23) [3]. 

Není tak vzdálená historie, kdy tento jev byl běžnou skutečností. Vysokou úmrtnost 

dětí raného věku bylo možné zaznamenat např. ve Francii až do konce 18. století. Pak došlo 

v otázce dětské úmrtnosti k výraznému obratu. Mělo se za to, že se tehdy zlepšila hygiena, 

než skupina francouzských historiků zjistila, že tomu tak vůbec nebylo: v té době totiž vyšlo 

vícero románů popisujících rodinný život. Zjistilo se, že malé děti, ačkoli křičí a špiní se, jsou 

líbezné. Nyní již nebyly v první den života odevzdány kojné, ale rodiče si je nechávali doma. 

Bylo co ukazovat, když přišla návštěva. To jistě ještě není vrchol mateřské lásky, ale mnohým 

dětem to stačilo zachránit život. 

Tato ukázka poukazuje na krajní případy zanedbávání často založené na nevědomosti 

dospělých. Ale mnohé mírnější formy deprivace či hospitalismu můžeme okolo sebe nalézt 

běžně i dnes. Je dobré nezavírat před nimi oči a řešit je již v prvních fázích projevů. 

Dalším pojmem souvisejícím s psychickým vývojem člověka je MODÁLNÍ OSOBNOST. 

K vysvětlení pojmu modální osobnost je třeba překročit hranice rodiny a vyjít do světa, stejně 

jako to činí v příslušném období zdravě se vyvíjející dítě. V dalším formování osobnosti 

člověka hraje svou roli kultura a společnost. Formativní vliv kultury v lidské psychice, tj. 

kauzální vztah mezi způsobem života v té které kultuře, určený jejími normami a utvářením 

osobnosti zkoumal americký kulturní antropolog R. Linton. Autor sleduje působení kultury na 

utváření osobnosti. Dochází k závěru, že kultura formuje hodnotově postojový systém. 

Zároveň definuje kulturu jako konfiguraci naučeného chování a jeho výsledků, které jsou 

sdíleny a předávány členy dané společnosti z generace na generaci. Vztah kultury a osobnosti 

má proto nutně interakční povahu. Autor uvádí, že každá společnost má svůj vlastní typ 

bazální osobnosti, která je vytvářena především zvyky, jež jsou pro danou kulturu 

charakteristické. 

Osobnost a jej vývoj můžeme sledovat také jako zvnitřněnou interakci. Interakční původ 

osobnosti popsal začátkem 20. století CH. H. Cooley. Autor formuloval teorii sociálního 

zrcadla, kdy si na základě reakcí druhých lidí tvoříme svůj vlastní pohled na sebe sama. Tato 
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tendence je silná zvláště v dětství, kdy dospělý je autoritou a dítě si ještě nevytvořilo vlastní 

poznatkový základ, z kterého by mohlo dospělému oponovat. Později vliv sociálního zrcadla 

slábne, ale jde s námi životem stále. Člověk jako sociální bytost se z jeho vlivu těžko vymaní. 

Toto téma rozebírá sociální psychologie. Označuje ho pojmy konformita a nonkonformita.  

Osobně mne zaujaly verše Rudolfa Steinera, které interakci člověka a světa výstižně 

zachycují:  

V pohledu do světa 

sám sebe nacházet, 

a v nitru odkrývat, 

že v nás žije svět: 

To síla je nesoucí 

lidské bytí. 

(Steiner. Meditační verše, s. 29 )[8] 
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5.1. Vývojové fáze osobnosti – rozhodující momenty 

Ve své práci pokládám za důležité zdůraznit rozhodující momenty ve vývoji osobnosti, 

neboť předpokládám, že úzce souvisí s problematikou krize. Jejich naplnění či promarnění 

rozhoduje o kvalitách osobnosti a další životní cestě člověka.  Stěžejní úlohu v celém procesu 

hrají jednotlivé vývojové etapy spolu s úkoly, které přináší. 

 Ve své knize Dětství a společnost, jmenovitě v kapitole OSM VĚKU ČLOVĚKA je 

formuloval Erik H. Erikson [10]. Jedná se o teorii duševního vývoje dítěte a člověka, 

utvářejícího se ve vztahu k výchovným a společenským podmínkám. Hovoříme o 

psychosociálním zrání osobnosti. 

 Eriksonova neopsychologická teorie zaujímá dodnes přední místo mezi soudobými 

psychologickými teoriemi, které se zabývají duševním vývojem člověka. Erikson studoval 

psychoanalýzu, osobně poznal Freuda. Soustředil se na využití psychoanalýzy k řešení 

pedagogických otázek. Těžištěm jeho zájmu jsou otázky mezilidských vztahů, společenských 

změn a jejich vliv na duševní zdraví lidí, výchova dětí v podmínkách moderní společnosti. 

Tedy okruhy i dnes plně aktuální. Dokladem Eriksonova nadčasového myšlení je název jeho 

příspěvku v panelové diskuzi na konferenci v Bílém domě (1950) - ,, Zdravá osobnost pro 

každé dítě“.  

Erikson pokládá Freudovo dílo za stěžejní, vychází z něj a nazývá je ,,skálou“, na které je 

založen další pokrok teorie osobnosti. Dnešní čtenář však vnímá Eriksonovo dílo na prvním 

místě jako teorii novou, která ho oslovuje srozumitelným jazykem a pojednává o aktuálních 

otázkách života.  

Erikson důsledně přenáší pohled od pudových složek osobnosti (,,id“) na syntetizující vrstvu 

,,ego“-,,já“. Klade větší důraz na historické a kulturní podmínky vývoje a není tolik pod 

vlivem biologické orientace jako Freud. Překračuje úzký rámec rodiny (dítě, matka, otec), 

který je klasickým freudovským základem, a všímá si širokého sociálního prostředí a 

kulturních tradic, keré ovlivňují realitu vývoje dětského ,,já“.  

Eriksonův zájem je soustředěn mnohem více na aspekty normálního vývoje a na jeho 

možnosti pro každé dítě. Optimistické perspektivy zdárného vyřešení všech vývojových krizí 

převažují nad úvahami o patologických důsledcích vývojové problematiky, i když ani tato 

problematika není z jeho studií vyloučena. H. W. Maier[10] 

Postoj, který Erikson zaujímá k otázce vývoje člověka, mi je blízký. Nacházím v něm 

skloubení odborných poznatků s lidským přístupem. Myslím, že je velmi dobrým 

pomocníkem pro pedagogy i veřejnost. Je napsán srozumitelným jazykem. Čtenář má 
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možnost si z něj odnést užitečné poznatky, které jsou využitelné nejen pro další bádání, ale i 

v praktickém životě. Zajímavým momentem v Eriksonově teorii je souvislost mezi 

promarněním vývojového úkolu a krizí. S ohledem na uvedená fakta jsem se rozhodla obšírně 

věnovat této kapitole a jednotlivé vývojové fáze konkrétně popsat. Doufám, že zvolený 

přístup umožní pochopení souvislostí mezi problémem, který má kořen v nesplněném 

vývojovém úkolu a krizí, která usiluje o sanování tohoto dluhu. Pro mne osobně je Eriksonův 

pohled na vývoj velmi zajímavý a inspirující. Pomohl mi nalézt klíč k vlastním ,,dluhům“, 

které doposud zůstávaly skryté mému vědomí. Snad pomůže na světlo i dalším dosud 

nenaplněným restům, k pochopení sobě samému i druhým. 

5.2.   Jednotlivé vývojové fáze podle Eriksona 

- základní důvěra proti základní nedůvěře 

- autonomie proti studu a pochybám 

- iniciativa proti vině 

- snaživost proti méněcennosti 

- identita proti konfúzi rolí 

- intimnost proti izolaci 

- generativita proti stagnaci 

- integrita ,,já“ proti zoufalství 

5.2.1. Základní důvěra proti základní nedůvěře 

V předcházející části práce, která se týkala raného psychického vývoje člověka ( Psychický 

vývoj a krize), jsem se již zmínila o utváření základů osobnosti . Nyní se k němu ve stručnosti 

vrátím. 

Podle Eriksona se v tomto 1. stádiu (základní důvěra proti nedůvěře) jedná především o 

kvalitu mateřského vztahu, na kterém důvěra či v opačném případě nedůvěra dítěte vyrůstá. 

Nejde ani tolik o množství projevů lásky, ale spíše o vnitřní empatii a bezpodmínečné, 

láskyplné přijetí ze strany matky. S citem jednající matka sama brzy pozná individuální 

potřeby a ladění svého dítěte. Jestliže jim naslouchá a pravidelně naplňuje, dává svému dítěti 

potřebné teplo a jistotu. Druhým aspektem, který tu hraje svou stěžejní úlohu, je osobnost 

matky. Každý z nás může předat jen to, co sám opravdu má. Jestliže je matka šťastná, 

spokojená ve své roli, bude její vyzařování harmonické, pro dítě výživné. Naproti tomu 

rozkolísaná matka přenese automaticky svůj neklid také na dítě. Jako příklad mohu uvést 

pozorování dětí vyrůstajících ve věznicích. Děti narozené ve věznicích často dostávají od 
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svých matek ambivalentní projevy přijetí. V době, kdy matku ovládá pocit „jsi má jediná 

bytost na světě“, zahrnuje dítě velkou láskou. Na druhé straně přichází druhý extrém, kdy 

matka pociťuje nevraživost ke své neblahé situaci, k okolí a potažmo i k dítěti. Dítě žije 

v nejistotě, je ve střehu co následující okamžik přinese. V takovém případě je základní důvěra 

dítěte narušena. 

 Víra je ctností, kterou si dítě může v ideálním případě z tohoto období odnést jako vklad do 

svého života. 

5.2.2. Autonomie proti studu a pochybám 

V tomto stadiu se rodí sebevědomí dítěte. Kolem 2,5 – 3 let se dítě prvně označí jako já. Již 

to není ono, Matýsek nebo Anička, ale jasné já.  

Když byl můj druhý syn v tomto období, všimla jsem si zřetelně proměny, která se jednoho 

dne odehrála. V sousední vesnici, v objektu bývalého JZD se nacházel výběh pro krávy. 

Projížděli jsme tam tudy občas do nedalekého města. Syn samozřejmě vždy nadšeně 

pozoroval dění v ohradě a tak jsme občas zastavili a věnovali chvíli pozorování zvířat. 

Jednoho dne jsme spolu míjeli ohradu. Sledovali jsme tentokrát dění pouze z jedoucího auta a 

tu se ze zadního sedadla ozvalo: my jsme tady včera pozorovali krávy,(následovala pauza a 

pak přišel důležitý dodatek) tedy já a táta. Jasné vymezení a pojmenování, kdo se akce 

účastnil. Synovi bylo akorát 2,5. Byl to okamžik, který nešel přehlédnout. I způsob podání byl 

majestátní.  

Dítě nacházející se v tomto stádiu si potřebuje uchovat důvěru, pocit přijetí a základní víru 

v existenci, která trvá i přes jeho prudkou potřebu svobody volby a sebeprosazování. Rodiče 

často naráží na dětské požadavky a tvrdohlavost. Zde je nutné, ale zároveň velmi obtížné 

stanovit pevné hranice, které dítě s láskou vedou do života. Pozor na přílišné zahanbování. 

Každé dítě má svou snesitelnou mez. Jestliže je překročena, dítě se stahuje do opozice. Svou 

zlobu obrací proti světu, ale mnohdy i proti sobě samému. 

 Důležitou roli tu hraje poměr lásky a nenávisti, spolupráce a svéhlavosti, svobody 

sebevyjádření či jejího potlačení. Z pocitu sebekontroly bez ztráty sebeúcty pramení trvalý 

pocit dobré vůle a hrdosti.( Erikson, str.9)  

V dospělosti se tato zdravá autonomie projevuje jako smysl pro spravedlnost, který ovlivňuje 

politický i ekonomický život společnosti. Tady vidíme, jak hluboce výchova působí a 

spoluurčuje další kroky lidstva. Tedy nejen individuální život jednotlivce, vývoj jeho 

osobnosti, ale potažmo i širokou sociální oblast. 
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5.2.3. Iniciativa proti vině 

Síly, které až doposud potřebovalo dítě k výstavbě fyzického těla a vnitřních orgánů, se nyní 

uvolňují k tvorbě a učení. Dítě jde vstříc světu, disponuje nadbytkem energie a ta mu dává 

možnost být aktivní. 

Iniciativa přidává k autonomii kvalitu podnikání, plánování a úsilí o zdolání úkolu s cílem 

být aktivní a v pohybu tam, kde předtím svévole nejčastěji inspirovala činy vzdorovitosti nebo 

alespoň dosvědčovala svou nezávislost.(Erikson str.10) 

V žádném jiném životním období není dítě lépe připraveno a nastartováno učit se tak rychle 

a s chutí. Je otevřené vzájemné spolupráci s ostatními dětmi, ale také k profitování z přijímání 

ideálních vzorů ze strany dospělých. Hledá identifikaci založenou na duchu rovnosti, kterou 

nachází při společné práci. Sny raného dětství zde mohou tvořit most k cílům aktivního života 

v dospělosti.  

Dítě spontánně očekává, že dospělý žije podle svého svědomí a je zraněno, jestliže tomu tak 

není. Hrozí tu nebezpečí hlubokého vnitřního zklamání, které je motivováno ze strany nadjá a 

jeho požadavkem „všechno nebo nic“. 

Nebezpečí tohoto stadia je pocit viny nad vlastními zamýšlenými činy a cíli. Iniciativa 

s sebou přináší mimo jiné rivalitu. Mohou se vyskytnout činy agresivní manipulace či násilné 

jednání. Jestliže nepřiměřeně vzroste nálada konkurence, dojde k potlačení přirozené 

kooperace.  

Další nebezpečí tohoto období tkví v potlačení snů a přání, která posléze klesají do 

nevědomí. Mohou se pak postupně stát základem psychosomatického onemocnění, které se 

objeví v dospělosti. 

Dítě je otevřené přijímat role, které dovolí jeho odpovědnou spoluúčast např. v péči o mladší 

sourozence nebo v ovládání nástrojů apod. 

Dobře uchopené potenciality tohoto období přináší šanci vyvinout v dítěti morální 

odpovědnost.  

 

5.2.4. Snaživost proti méněcennosti 

Nyní je dítě připraveno věnovat se dovednostem a úkolům, ke kterým přistupuje se snahou a 

dychtivostí. Hra je nahrazena produktivní činností s dosaženým cílem, ke kterému rozvíjející 

se vůle dítěte směřuje. V této fázi je dobré naučit dítě dokončit započaté dílo, neboť ne vždy 

má samo dostupný volní potenciál a s ním spojené potřebné návyky k dispozici. Přebíhání od 

jedné činnosti k další, bez zakončení původního díla, vede k povrchnosti a přelétavosti, která 
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později provází člověka v životě. Naproti tomu dokončená práce přináší uspokojení a radost. 

Člověk se může pokochat a časem s uspokojením ohlédnout. Takové vydařené dílo působí 

terapeuticky a v neposlední řadě umožňuje dítěti získat uznání. To je pro toto období důležitý 

aspekt. Člověk je v každém věku bytostí sociální. Uznání spolu s přijetím mu dávají možnost 

zažít pocit vlastní hodnoty. Na nich se pak vytváří obraz sebe sama.  Jestliže dítě zažívá 

nedostatečnost, nedostatečným se postupně skutečně stává. Připadá si méněcenné, nešikovné 

a ztrácí odvahu. Nechuť mu posléze svazuje ruce a tak se bludný kruh začíná uzavírat. 

Naproti tomu dítě, kterému se dostane povzbuzení a najde činnost, v které je úspěšné, získá 

„k řídla“. Myslím, že to je oblast, kterou je třeba mít zvláště v tomto období na paměti. Každý 

z nás jsme individualitou a máme různá pole osobních úkolů, a s tím souvisejících dispozic a 

uplatnění. Skrze naše individuální projevy prosvítá tato důležitá složka osobnosti od dětství. 

Ale její projevy jsou ještě mnohdy překryté a latentně spící. Nyní nastává období, kdy je 

možné zachytit její projevy zřetelně. Vychovatel vidí, na kterém poli je dítě jako ryba ve 

vodě. Samo dítě pociťuje uspokojení z činnosti, která mu je vlastní a kterou je oslovováno a 

zároveň naplňováno. Lidově říkáme: je to jeho parketa.  

C.R. Rogers, jako představitel humanistické psychologie, pracuje s pojmem kongruence a 

inkongruence. Kongruence vyjadřuje soulad mezi vnitřním skutečným člověkem, kterého si 

každý neseme v sobě (vyšší Já) a každodenním praktickým konáním, tím co skutečně žijeme. 

Tyto složky, jsou mnohdy v rozporu. Dochází k inkongruenci. Inkongruence vede 

k nespokojenosti člověka, neboť individualita nemůže projevit svou skutečnou tvář. Takový 

člověk není autentický. Vnitřní nespokojenost ho provází, a to často i podvědomě. Situace 

mnohdy přerůstá do krize a nutí člověka ke změně.  

A právě nyní můžeme položit dobré základy k projevení a souladu vnitřní i vnější stránky 

člověka. Naučit se žít v porozumění sami sobě, v uchopení naší vlastní podstaty. Záleží 

především na situaci a prostředí, v kterém se dítě pohybuje. Jestliže má to štěstí, setkat se 

s člověkem, který žije v souladu sám se sebou, je autentický a pravdivý, myslím, že toto 

setkání působí silně na odrůstající dětskou bytost. Je to vzor, který může jednou následovat.  

5.2.5. Identita proti konfúzi rolí 

Toto období je mezník mezi odcházejícím dětstvím a začínajícím mládím. Přichází rychlý 

fyziologický a pohlavní růst. Je to revoluce, která nese otázky: Jak spojit dosud vypěstované 

dovednosti s úkoly, které přede mnou stojí? Mám na ně dost sil, obstojím v nich? Jak mne 

vnímá mé okolí? Tyto a další otázky vyvolávají v mladém člověku nejistotu. Proto hledá 

potvrzení sebe sama. Sdružuje se do různých zájmových skupin a part. Postupně se začíná 
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vymaňovat z rodinného kruhu. Staví se do opozice vůči dospělým. Tím vymezuje své 

teritorium a v získaném odstupu zřetelněji vnímá sám sebe. Adolescent je vždy připraven 

zaštítit se svými ideály a idoly, které pro něj představují směr hodný následování. Potřebuje 

společenství vrstevníků, které mu poskytuje sebepotvrzení. Rád vyhledává kamaráda druhého 

pohlaví, do kterého promítá sám sebe. Tato projekce je pro mladého člověka v pubertě 

důležitá, neboť během dlouhých diskuzí má možnost zahlédnout sebe samého. Nanečisto si 

může vyzkoušet první vztahové situace a reakce druhého člověka opačného pohlaví. Tak 

„zakouší“ oblast partnerských vztahů.  

Pocit identity já je tedy vzrůstajícím přesvědčením, že vnitřní totožnost a souvislost, jež byly 

připraveny v minulosti, jsou nyní porovnávány s totožností a souvislostí vlastního významu 

pro druhé, jak je to patrné ve zřejmém příslibu ,,životní dráhy.“(Erikson str.14) 

Tam, kde předcházející období přinášelo mnoho problémů a vypěstovalo v člověku řadu 

pochybností, nastává nebezpečí záměny rolí. Rovnováhu mladých lidí narušuje neschopnost 

najít vlastní identitu. K udržení celistvosti jim pak často slouží silná identifikace s hrdiny 

skupin a davů, a to až do nezdravé míry, kdy ztrácejí svou vlastní totožnost.  

Adolescentní mysl je v podstatě myslí moratoria, psychosociálního stadia mezi dětstvím a 

dospělostí, mezi morálkou, kterou si osvojilo dítě a etikou, kterou si má vytvořit dospělý. Je to 

,,ideologická mysl“ – a je to také vskutku ideologická perspektiva společnosti, která nejjasněji 

mluví k adolescentovi, jenž dychtí po ujištění od svých vrstevníků a jenž je připraven najít 

potvrzení v rituálech, vyznáních a programech, které současně určují, co je zlé, nebezpečné a 

nepřátelské.(Erikson str.15). 

Adolescentní moratorium, jak toto období nazývá ve své knize ,,Vývojová psychologie“ 

Vágnerová[11], si dospívající dnes snaží prodloužit a tak často přesahuje do dalšího 

vývojového stadia. Současná společenská situace, kde se ztratila většina pevných bodů a 

jistot, neposkytuje mladému člověku životní oporu. Dnešní člověk je nucen hledat jistoty sám 

v sobě. Proto jeho vykročení do života provází obavy a tápání. V takové situaci má mnoho 

mladých lidí tendenci tento rozhodný krok odsouvat.   

5.2.6. Intimnost proti izolaci 

Síla získaná v kterémkoli stadiu je podrobena zatěžkávající zkoušce vzhledem k tomu, že je 

třeba tuto sílu překročit, takže se jedinec může v následujícím stádiu odvážit toho, co bylo 

nejkřehčí a nejvzácnější v předchozím období. (Erikson, str.15) 
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Z úsilí o vlastní totožnost se rodí osobnost mladého člověka. V nadcházejícím stadiu 

přichází touha nechat splynout vlastní identitu s identitou druhého člověka. 

Tak mladý dospělý člověk je připraven pro intimnost ,tj. schopnost odevzdat se konkrétním 

citovým vztahům partnerství a vyvinout etickou sílu vytrvat v takových odevzdáních, i když 

mohou vyžadovat významné oběti a kompromisy. (Erikson, str.15)  

Do popředí se mnohdy dostává strach ze ztráty vlastního „já“. Přichází otázka: rozplynu se 

tímto krokem, ztratím sám sebe nebo naopak vyjdu do dalšího období obohacen a posílen? 

Zde velmi záleží na tom, co si člověk přináší z předchozích stádií. Dokážeme si jistě 

představit, jakými obtížemi prochází intimní vztah člověka, který nedůvěřuje. V krajních 

případech se člověk obává do jakéhokoli vztahu vstoupit. Základní nedůvěra, kterou se 

nepodařilo vypěstovat v raném dětství se tu promítá do vztahu ke světu, k sobě samému a 

potažmo i k potenciálnímu partnerovi. Erikson k tomu uvádí: Vyhnout se takovým 

zkušenostem pro strach ze ztráty vlastního „já“ může vést k hlubokému pocitu izolace a 

potom k pohroužení do vlastního nitra. (Erikson, str.15)  

 Izolace může vést k těžkým celoživotním problémům. Vždyť člověk, jak už bylo zmíněno je 

bytostí sociální a touha po partnerství je mu přirozeně dána. Může se snažit ji obejít či 

nahradit, ale není to jednoduchá cesta a mnohdy ústí v psychopatologii. Na druhé straně však 

existují nefunkční partnerské vztahy, které vedou až k izolaci. Jedná se o situaci, která je ve 

francouzštině příznačně označována jako izolace ve dvou (isolation á deux). Jejím výsledkem 

je stagnace vztahu i obou partnerů, kteří nemohou postoupit do dalšího vývojového stadia. 

Stadium, generativity, tj. tvořivosti a plodnosti tak pro ně zůstává zatím nenaplněno. 

5.2.7. Generativita proti stagnaci 

Již v předcházejícím stadiu jsme zaznamenali tendenci mladého člověka vyjít ze sebe a 

otevřít se člověku druhého pohlaví. Obětovat určitou část sebe sama ve prospěch společného 

vztahu. Nyní toto směřování pokračuje a překračuje dosavadní hranice. Dospělý člověk, který 

v předcházejících období naplnil své potřeby je nyní připraven vyjít ze sebe a dávat světu. 

Přichází zájem o založení rodiny a výchovu nové generace. Ten kdo je ochuzen o teplo 

rodinného krbu, může se realizovat na poli tvořivosti a produktivity v dalších oblastech.  

Módní důraz na dramatizování závislostí dětí na dospělých nám často zastírá závislost starší 

generace na mladší. Dospělý člověk potřebuje, aby ho někdo potřeboval. A zralost potřebuje 

vedení a povzbuzování od toho, co bylo zplozeno a oč musí být pečováno.(Erikson, str.17) 
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Člověk potřebuje být užitečný, dát svému životu smysl. Tvořit a realizovat se na základě 

toho, co jsem až dosud poznal a získal. Jedná se o sklizeň, jejíž kvalita je ovlivněna prožitým 

dětstvím a mládím. Nikdo nemůže dát to, co sám od života nedostal. Kde předcházející stadia 

nebyla naplněna, dochází často ke stagnaci až regresi. Takový člověk má tendenci soustředit 

se pouze na sebe. Tím je připravena živná půda pro krizi. 

Přirozená tendence k sebepřesahu je silná a nalézáme ji v různých modifikovaných 

podobách. Erikson k tomu uvádí: I tam, kde filozofická a duchovní tradice nabádá vzdát se 

práva plodit nebo produkovat, snaží se člověk odvracející se v různých klášteních hnutí k 

„posledním zájmům“ upravit svůj vztah k péči o tvory tohoto světa a k lásce, která ji zřejmě 

přesahuje. (Erikson, str.18) 

5.2.8. Integrita ,,já“ proti zoufalství 

Jen ten, kdo tak či onak vzal na sebe péči o věci a lidi a kdo se přizpůsobil triumfům i 

zklamáním, která provázejí život, jen zploditel ostatních bytostí nebo tvůrce nových věcí a 

idejí může vydávat pomalu zrající plody těchto sedmi stádií.(Erikson, str.18) 

Do popředí v závěrečné životní fázi vystupuje pojem integrita. Jedná se vlastně o přijetí 

v tom nejužším a zároveň i nejširším smyslu. Počínaje sebepřijetím, akceptací svého 

individuálního životního příběhu, přes přijetí všech bytostí, s kterými jsme se na naší cestě 

setkali, života jako takového, až po akceptaci světového řádu. Na sklonku smysluplného 

života je možné se s uspokojením ohlédnout. Zralá moudrost člověku zprostředkovává 

pochopení vyšších zákonitostí života. A po té volání z druhého břehu není hrůzné, ale 

přirozené. Takový člověk ztrácí strach ze smrti. 

 V opačném případě má nad člověkem moc beznaděj a zoufalství. Jedinec nenachází 

uspokojení, provází ho neklid. Jsou tu neustále přítomné výčitky z promarněného života. Na 

nový pokus je už příliš pozdě. Celá situace se projevuje ve formě tisíců malých znechucení. Je 

to smutné zakončení životního běhu. Do okolí se šíří namísto moudrosti zoufalství. Tuto 

náladu vnímají všichni včetně malých dětí. Nálada, v které se setkávají přicházející a 

odcházející generace je velmi důležitým aspektem lidského bytí. Erikson k tomu uvádí: 

…když řekneme, že zdravé děti se nebudou bát života, jestliže jejich předkové budou mít dost 

integrity, aby se nebáli smrti.(Erikson, str.19) 

Na závěr můžeme konstatovat, že touto částí práce týkající se osobnosti a jednotlivých fází 

jejího vývoje prosvítá nezastupitelná úloha dětství a dospívání. V těchto vývojových etapách 

se pokládají základy osobnosti, které následně ovlivňují celý lidský život. Z dobrých základů 
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můžeme čerpat, špatné je třeba sanovat či přetvořit. To stojí určité úsilí a mnohdy je to právě 

krize, která působí jako spouštěcí moment. Krize nás upozorňuje na naše vlastní nedostatky. 

Pojďme se nyní podívat podrobněji na jednotlivé možnosti řešení krize.   

6.  KRIZOVÉ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ 

Nyní se dostáváme k otázce samotného řešení krize.  

Ukazuje se, že každý z nás disponuje strategií zvládání krizových situací. Tato strategie je 

v člověku poměrně hluboce zažitá a funguje na principu starého receptu. Jestliže se osvědčila 

a ukázala jako účinná, není důvod ji měnit. Způsoby řešení krize si člověk vytvořil v průběhu 

dosavadního života a to na základě modelů z dětství a vlastní životní zkušenosti. 

Krizi lze v zásadě řešit buď cestou neterapeutickou nebo terapeutickou. 

ZÁKLADNÍ ZPUSOBY ŘEŠENÍ KRIZE 

Základní a nejstarší způsoby, jimiž se člověk vyrovnává s náročnými životními situacemi, 

jsou tři: 

1. útěk 

2. útok 

3. volání o pomoc 

(J. Vymětal, str.28) [2] 

V prvním případě se člověk snaží poradit si s krizí sám. Může se k situaci postavit pasivně, 

utéci před ní nebo se ji snažit vytěsnit. Ani jeden z uvedených příkladů však není dobrým 

řešením. Zkušenost ukazuje, že se krizové problémy v různých podobách vrací. 

Při řešení krize je rozhodující, jakou ze svých úrovní člověk aktivuje. Jestliže jedinec povolá 

na pomoc k řešení krize své instinkty a pudy, budou nabíledni útěk či útok. Tedy primitivní 

cesta. Při tom útěk nemusí znamenat pouze fyzické vzdálení z konkrétního místa, ale může se 

jednat o ústup, stažení do sebe, případně ukončení komunikace s prostředím. I útok může mít 

několikerou podobu. Nemusí vždy jít o fyzické napadení. Patří sem také verbální forma 

útoku, ať se jedná o pomluvu, ironii apod. První dva příklady řešení potíží bychom mohli 

potkat i v říši zvířat neboť pudy a instinkty máme se zvířaty společné. 

Dalším způsobem, který lidé od nepaměti používají k řešení krize je volání o pomoc. 

Zde již zaznamenáváme tendenci člověka něco pro řešení krize udělat. Tedy aktivovat své 

lidství, volat, hledat, jednat. Nadále přetrvává nebezpečí, že se po přivolání pomoci člověk 

stáhne a nechá za sebe jednat druhé. Svou roli tu hraje bezmocnost a beznaděj, která člověka 
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nacházejícího se v krizi pevně svírá a nedovolí mu plně se projevit. Zdá se, že lidství je 

v tomto případě ještě slabé a nezvládá ani po částečné intervenci samostatné tvůrčí řešení 

krizové situace. Až v dalším vývojovém stadiu je člověk schopen pustit se do samostatného 

řešení. Takový člověk se snaží voláním o pomoc získat rady, shromáždit informace a tím se 

připravit na další krizové fáze.  

6.1. Podíl vnější pomoci při řešení krizových situací 

Způsob, který člověk volí k řešení krize, závisí na jeho dosavadní zkušenosti a na situaci, 

v které se konkrétně nachází. Jistě se na výběru krizové strategie odrazí jeho vnitřní výbava, 

jako rysy, temperament, celková inteligence atd. V populaci nacházíme jedince, kteří inklinují 

spíše k vnitřnímu řešení, tedy spoléhají hlavně sami na sebe. Důraz kladou na vnitřní řešení a 

změnu. Naproti tomu existují jedinci, kteří se orientují navenek a řešení hledají mimo sebe. 

Sbírají nové informace a další vnější zdroje pomoci.  

V běžném životě dochází při řešení krize ke kombinaci různých možností. Často se člověk 

nemůže pod tlakem vyhrocené situace správně zorientovat a točí se jakoby dokola či stojí na 

místě a tápe.  

Jako optimální se jeví racionální řešení krizové situace, v kterém jsou zastoupeny obě 

varianty, tedy vnitřní i vnější způsob řešení.  

  V ideálním případě by mělo nejprve nastat racionální zvážení situace. K tomu je zapotřebí 

dostatek informací a jejich vyhodnocení. Následuje výběr optimální strategie. Po té je 

otevřeno pole pro aktivní uchopení situace a konkrétní jednání. Tak se může zrodit dobrý 

způsob řešení krize. 

Vždy je třeba vnímat a přijímat situaci nezkreslenou. Dodržovat tuto uvedenou podmínku je 

však pro člověka nacházejícího se v krizi velmi nesnadné, neboť trpí zúženým vnímáním. 

Právě zúžené vnímání je jedna z charakteristik člověka v krizi. Pomoc zvenčí je tedy nasnadě. 

..při řešení závažných situací však zpravidla potřebujeme druhého, protože naše vnímání a 

hodnocení, tedy i myšlení mohou být velmi silně subjektivně zkreslené, neboť podléhají 

aktuálnímu emočnímu stavu člověka i jeho vlastnostem. (Vymětal, str. 30) [2] 

Dalším předpokladem úspěšného řešení krize je schopnost člověka pravdivého pohledu na 

sebe. Připadá nám úplně samozřejmé, že se dobře známe, ale při poctivém zkoumání zjistíme, 

že tomu tak stoprocentně není. Lidové rčení, které praví, že člověk vidí každé stéblo na 

druhém člověku, ale snadno přehlédne svou vlastní kládu, není daleko pravdy.  

Jak se tedy dostat k jádru problému a pravdivě vidět sebe sama? 
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Pokrytče, vyjmi nejprv břevno z oka svého, a tehdy prohlédneš, abys vyňal mrvu z oka bratra 

svého. (Matouš, kapitola 7, Bible Kralická) 

Ráda bych na tomto místě zmínila báseň, která v sobě nese toto téma. Jejím autorem je 

filozof a myslitel R. Steiner [8]. 

Rozumíš-li smyslu řeči, 

odhalí se ti svět v obrazech. 

Uslyšíš-li duši řeči, 

 objevíš svět jako bytost. 

Zažiješ-li ducha řeči, 

 obdaruje tě svět moudrostí. 

Budeš-li řeč milovat, 

 propůjčí ti sama svou vlastní moc. 

Proto chci své smysly a srdce 

K duchu a duši slova obrátit. 

A teprve v lásce k němu sám sebe plně vnímat. 

Báseň hovoří ke světu jako univerzu, kterého jsme součástí. Steiner znal kosmické 

zákonitosti i zákonitosti vývoje člověka. Ve svém díle popisuje makrokosmos a 

mikrokosmos, jejich propojení a vývojové souvislosti.  

Zajímavý je pohled, ke kterému autor čtenáře vede. Směřuje nejprve ven, do světa a poté se 

obrací do hlubin nitra lidské bytosti. Ale co tam člověk spatří? Vnímavý pozorovatel nachází 

otisky světa, které mu život prožitým dětstvím vtiskl a další, které následně v dospělosti 

posbíral. Tedy makrokosmos v mikrokosmu. Skutečnost působí i naopak. To co jsem dostal a 

vytvořil, mohu světu nabídnout a tím ho obohatit. Tak mikrokosmos působí v makrokosmu. 

Průpověď může člověku rozkrýt nezastřený pohled na sebe sama. Jestliže se dokáže zklidnit 

a najít si chvilku pro sebe, podaří se mu časem navázat kontakt se svým nitrem. Jedná se o 

tichý rozhovor, o jemné impulzy, ke kterým je potřeba být vnímavý. Snadno mohou být 

překryty uspěchaností a každodenními starostmi.  

K pravdivému pohledu na sebe je mnohdy zapotřebí odvaha. Vždyť často odhalujeme místa, 

která nám působí bolest. Raději je zavíráme do třinácté komnaty a odhazujeme klíč. Ale život 

nás vede ke zrání. A k tomu patří i bolest a její překonání.   

Kdo se rozhodne pro toto řešení, vydá se na nelehkou cestu, která však nese dobré ovoce.  
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6.2. Vývojové zákonitosti krize 

Vývoj krize a s ním i nabízející se řešení probíhá v jednotlivých fázích, které podléhají 

určitým zákonitostem. Podrobně se s nimi zabývá ve své knize „Krize a tvořivý přístup k ní“ 

V. Kastová [4].  

Fáze krize podle V. Kastové 

1. Uvědomění si problému 

2. Přípravná fáze – Posouzení problému s plným vědomím. Shromažďování materiálu 

(domněnek, nápadů, řešení druhých). Tato fáze je provázena silným napětím. 

3. Inkubační fáze – Problém je zpracováván v nevědomí. V této fázi je dobré spolehnout se 

na aktivní čekání. Být otevřen a věřit, že problémy jsou řešitelné. Tak pomalu otevírat dveře 

novému poznání a proměně. Jedná se o neklidné období, kdy je člověk zmítán často ze strany 

na stranu. 

4. Fáze vhledu – Přichází pochopení problému, vhled do situace a prožité zkušenosti. Chaos 

je vystřídán novým uspořádáním života. 

5. Fáze verifikace – V této závěrečné fázi je člověk schopen formulovat svůj zážitek a tuto 

skutečnost předat druhým lidem. Mnohdy přichází vděk za prožitek, kterým jsme zdárně 

prošli. 

6.3. Odsouvané řešení 

V některých případech je možné krizi přehlížet či odsouvat její řešení. Úkolu zvládnout krizi 

se může člověk vyhnout. Svobodně si zvolit způsob, kterým se k problému postaví či odvrátí. 

Život pak často podivuhodně nedotčen pokračuje v navyklých kolejích, které zprvu poskytují 

zdánlivou jistotu. Avšak člověk biograficky nedospěje tam, kam patří... To vede dříve či 

později k vnitřní rozpolcenosti a k často nepřiznanému znejistění, jemuž se člověk musí bránit. 

Proto mnohdy promítá své vlastní problémy do okolí. (Schneider, str.60) [3] 

Zdá se, jako by měl každý z nás na své životní pouti úkol, kterému má dostát. Krize tu 

vystupuje v roli důrazného připomenutí, impulzu k pokračování v cestě. Poutník, který se 

někde pozdržel či otálí, dostává pobídku jít dál.   

A tak nás krize vybízí k aktivitě. Abychom byli schopni vykročit správným směrem, je třeba 

postupně projít jednotlivé krizové fáze. Zorientovat se, nabrat sílu, rozhodnost a teprve po té 
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vyrazit. Jestliže se nám tyto kroky nedaří, což se mnohdy děje, neboť člověk je krizí pohlcen, 

je dobré vyhledat odbornou pomoc. 

6.4. Krizová intervence 

Člověk nacházející se v krizi trpí zúženým pohledem. Jeho zorné pole vnímání se omezí na 

malý úsek, ke kterému se myšlenky neustále vrací. Točí se jakoby dokola a nemůže ven. 

Přemáhá ho úzkost, která mu svazuje ruce nebo naopak vede k hektičnosti. Tak se 

pravděpodobnost nalézt řešení víc a více snižuje. V této fázi je požehnáním pomoc druhého 

člověka, pomoc zvenčí.  

Krizovou intervenci provádí odborná pracoviště – psychologické poradny, 

psychoterapeutická pracoviště, ale též linky bezpečí apod. Laickou krizovou intervenci 

poskytne mnohdy i rozhovor s přítelem. Jedná se o proces, v kterém se člověku nacházejícím 

se v krizi podaří získat odstup od své situace. Krizí je člověk celkově zasažen a tudíž 

ochromen v jednání. Při tom však jednat potřebuje. Potřebuje se zorientovat a vykročit 

správným směrem. Pomoc ve formě intervence nám může poskytnout nadhled. Když jsme 

součástí něčeho, co nás potápí, ocitáme se pod hladinou. Jestliže se trochu vynoříme, podaří 

se nám nadechnout a rozhlédnout. Tak krizová intervence působí jako záchranný kruh a 

odrazový můstek. 

Existuje však také mnoho lidí, kteří se v krizi nedokážou otevřít. Nesou tíhu krizové situace 

pouze na svých bedrech. Jejich uzavřenost jim nedovolí podělit se o svůj problém. Celá 

situace je v tomto případě ještě složitější a můžeme jen doufat v přízeň osudu, který jim podá 

pomocnou ruku například ve formě literatury, hudby apod. 

Intervence tedy znamená, že mezi jedince a jeho krizi vstoupí prostředník, že ten, kdo se ocitl 

v krizi, od ní získá poněkud větší odstup, takže s ní bude schopen navázat kontakt - vývoj 

krizové situace se zastaví a je možné využít jejího potenciálu. (Kastová, str.15) [4] 

Když se člověku podařilo získat od krize odstup, může s ní začít komunikovat. Krize má 

samozřejmě stále často navrch. Ale už to není pouze krize se svými projevy, která si uzurpuje 

právo člověka ovládat. Do hry tu vstupuje nová kvalita. Jedná se o Já člověka, člověka 

samého, o jeho vyšší články. Člověku se zde otevírá možnost objektivně nahlédnout situaci. 

Následně začít vnímat krizi jako partnera, který pomáhá k dosažení životních met. 

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 
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životu pouze vystaveni…Možnosti ovlivnit v průběhu krize prožívání a chování ve sféře osobní 

i sociální závisí dále na tom, dokážeme-li skutečně navázat s krizí kontakt. Krizová intervence 

znamená především vstoupit s krizí do kontaktu. (Kastová, str.13) [4] 

V krizové intervenci se jedná nejen o získání objektivního pohledu na situaci, ale potažmo o 

přehodnocení životního směru a hodnot. Na významu mají v tomto procesu získat nadřazené, 

vyšší hodnoty života. Je možné, že právě ony byly v průběhu dosavadního denního běhu 

opomíjeny. Takto pojímaný pohled na život zbavuje člověka úzkosti a otevírá možnost 

k novému vykročení. 

7.  SMYSL KRIZ. SITUACE V  KONTEXTU ROZVOJE OSOBNOSTI 

Duševní krize k člověku neodmyslitelně patří. Její pozitivní význam spočívá v tom, že 

přispívá k osobnostnímu růstu a zrání lidského jedince za předpokladu, že je včas rozpoznána 

a překonána. (Vymětal, str.11) [2] 

Záleží na úhlu pohledu, z kterého se na krizi podíváme. Působí tu fenomén času. Jestliže 

krize vysílá první signály, ztrácíme pevnou půdu pod nohama, sevře nás strach a úzkost. 

Ocitáme se v temnotách a padáme jakoby do propasti. Procházíme obdobím hluboké krize. 

Když klesneme na dno a podaří se nám mobilizací vnitřních sil odrazit, začneme stoupat 

nahoru. Tam na nás čeká světlo, které září v nových projasněných barvách. Těžko budeme 

očekávat vděčný pohled od člověka, který právě klesl do hlubin popisované propasti, který si 

tzv. sáhl na dno. Na druhou stranu člověk, který krizi zdárně zvládl a vyšel obohacen, může 

nahlédnout s vděkem na toto těžké období. Po takové zkušenosti se pohled člověka na životní 

krizi radikálně modifikuje. 

Krize nás uvádí do stavu plné bdělosti a intenzivního vědomí. Navozuje duševní aktivitu, 

která by jinak „podřimovala“. To znamená, že díky krizi procitáme a máme šanci konat, řešit 

otázky a problémy, které nám vstoupily do života. Krize může navázat nitky poznání, přinést 

inspirace a povzbuzení k vyšší aktivitě. Působí jako zdroj a pohon pro vývoj člověka. 

V procesu krize působí určitá zákonitost. Můžeme se na ni podívat také jako na etapu 

emocionálního vývoje. Jejím výsledkem může být prohloubená zralost člověka. 

..krize zároveň v sobě obsahuje pozoruhodnou možnost průlomu. Jedná se o skutečnou mezní 

situaci, bez níž není možná žádná proměna.( Kastová,str.17) 

Zde nepůsobí ten, kým jsem se stal, nýbrž ten, kým chci být nebo se jím stávat. Skutečný 

obrat se může podařit jenom tehdy, jsem-li sám trochu napřed před sebou samým. (Schneider, 

str.65) [3]  
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V době krize vystupují do popředí slabá místa v oblasti vlastní hodnoty. Většinou se jedná o 

dědictví z minulých období, převážně z dětských let. Podrobně jsem se touto problematikou 

zabývali v předcházejících kapitolách. Nenaplněné oblasti se hlásí o slovo. Ukazuje se, že 

podstatou krize bývají často hlubinná zklamání a resty. Je třeba jim porozumět a zpracovat je.  

Jsme rovněž daleko bezprostředněji konfrontováni s komplexy, zejména s těmi, které stojí 

v pozadí krize. Právě v tom tkví šance krize: naše konflikty, komplexy, ale také s nimi 

související možnosti vystupují daleko otevřeněji, než v době před krizí a po ní. (Kastová, 

str.21) [4]. 

Vznikem a smyslem duševní krize se zabývá také hlubinná psychologie. Výstižným 

způsobem  popisuje mechanismus vzniku krize. Pozorný čtenář nachází obdobné stanovisko, 

které zaznělo v předcházejících odstavcích. 

Dle tohoto pohledu dochází k akutní krizi zpravidla při reaktivaci osobního „citlivého 

místa“, jež člověka mnohdy provází od dětství. V prožívání jedince a zejména v jeho 

očekávání od druhých a v požadavcích na sebe i ostatní se odrážejí jeho zkušenosti s rodiči a 

sourozenci, či jinými vztahově důležitými osobami, s nimiž přicházel do styku v časném 

dětství. Tyto zkušenosti do jisté a někdy do značné míry spoluurčují jeho pozdější emoční 

reakce, hodnotovou orientaci, to, čím člověk je a jak žije.(Vymětal, str.17) [2] 

7.1. Impulz krize pro osobnost 

Z toho co bylo dosud napsáno, si čtenář může utvořit obraz, který vypovídá o tom, co si 

krize od člověka žádá. Krize se dotýká osobnosti jako celku, některé oblasti jsou však 

prověřovány s velkým důrazem. Jedná se především o tyto oblasti osobnosti člověka. 

-  odolnost 

-  hodnotový systém 

-  vůle ke smyslu 

7.1.1. Odolnost  

 Vymětal uvádí  tři základní okruhy, které tvoří odolnost člověka. 

a) rodinné zázemí 

b) osobnostní charakteristiky 

c) způsob, kterým obvykle řešíme svízelné situace  
(J. Vymětal, str.22) [2] 



Bakalářská práce – Stanislava Fidlerová – Význam životní krize v procesu rozvoje osobnosti 

38/43 

 

Odolnost neboli rezilience v průběhu krizové situace hraje velmi důležitou roli. Člověk 

vnitřně slabý lehko podlehne zátěži, kterou krize přináší. Je tu však i druhá varianta, kdy 

naopak člověk mobilizuje veškeré své síly a pochopí výzvy, které mu krize předkládá. 

Postupně si rozšíří osobní strategii techniky vedoucí k obraně a překonání problémů. Pod 

vlivem usilovné vnitřní práce postupně získává patřičnou odolnost. Po takové zkušenosti kráčí 

na své další životní cestě pevnějším krokem. 

7.1.2. Hodnotový systém 

Hodnotový systém úzce souvisí s odolností člověka vůči krizi a také s jejím průběhem. Často 

je krizí modifikován. Pozorujeme, jak se prostřednictvím krize ke slovu dostávají hodnoty 

vyššího řádu 

Jiným způsobem bude čelit a řešit krizi člověk, jehož život je spojen pouze s konzumem a 

s materií, naproti člověku, který vyznává a tvoří i hodnoty nadčasové. Materiální hodnoty jsou 

pomíjivé a v krizových situacích selhávají. Trvalé hodnoty nás přesahují a tvoří pevné pilíře, 

o které je možné se opřít.  

„ Zdá se, že člověk, má-li mít jeho život smysl, se potřebuje vztahovat k něčemu, co ho 

přesahuje a zároveň na tom vědomě participovat“. (Vymětal, str.28) [2] 

Můžeme si položit tichou otázku. Jak tedy krize souvisí s hodnotami, které vyznáváme? Ke 

komu se vlastně obracíme v jednotlivých krizových fázích? S kým máme navázat spojení a 

komunikovat? Nejsme to právě my samy, naše vnitřní vyšší články, které krize oslovuje? Žili 

jsme doposud v souladu s naším vyšším já? Jsme sami se sebou spokojeni? Co nám činí 

opravdovou radost? Den promarněný před televizní obrazovkou nebo vycházka do lesa, výlet 

s přáteli apod. Kde mohu být sám sebou a třeba aktivně tvořit? A co k tomu potřebuji? Drahý 

dům s perfektním zařízením, několik aut? Nebo prosté bydlení, běžný standart a čas na sebe, 

rodinu, přátele? Jaké hodnoty jsou pro mne v životě důležité?  

Svět člověka je především světem hodnot a hodnotová orientace člověka, která vyjadřuje 

jeho významné životní cíle, může u mnoha jedinců přesahovat prioritu biologických hodnot 

(zdraví, požitek) a její osou mohou být hodnoty kulturní či duchovní. (Nakonečný, s.232) [7].  

Zkusme si položit stejnou otázku jako spisovatel E. Fromm – Mít nebo být?  [9] 

Není to právě krize, která nám tyto otázky pokládá? Nebo je to život sám, kdo je nese a 

teprve krize nás nutí k pravdivé odpovědi? Pod takovýmto úhlem pohledu můžeme vnímat 

průběh krize jako ozdravný modifikující proces, v kterém mají šanci staré překonané modely 
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zemřít a na jejich místo se mohou zrodit modely nové.  Krize tu hraje roli inventury. V jejím 

procesu dostáváme šanci ohlédnout se, shrnout, opustit a překonat. V první fázi nás krize vede 

do našeho nitra. Je dobré se stáhnout a vidět problém vzhledem k sobě samému, v další fázi se 

naše nitro obrátí navenek a proces se bude týkat vnějšího konání (způsob života, pracovní 

aktivity, zájmy, atd.). Ukazuje se, že krizí je  zákonitě osloven celý člověk včetně jeho 

osobního hodnotového systému.  

Noetický postoj 

S krizí člověka a s jeho odolností vůči ní souvisí také noetický postoj. Jedná se o stupeň 

pochopení světa, který je racionální povahy. Každý člověk má přirozenou potřebu světu 

rozumět, chápat jej jako smysluplný celek, který má možnost ovlivnit svou aktivitou. Tím se 

pro něj svět stává srozumitelným a bezpečným místem, kde je možné mnohé plánovat a 

předvídat. Vyzrálým noetickým postojem může být člověk nejen harmonizován, ale též 

motivován. Naopak, svět záhadný a nepředvídatelný nám nahání hrůzu, Ztrácíme síly tím, že 

se před ním snažíme ukrýt či jinak zajistit, místo abychom na něm aktivně lidsky 

participovali.  

7.1.3. Vůle ke smyslu 

Krize a vůle ke smyslu se v mnohých  skutečnostech prolínají. Bude zajímavé podívat se na 

vůli ke smyslu podrobněji. Možná nám tento pohled přiblíží a osvětlí fenomén krize ještě 

v dalších aspektech.  

Tématem vůle po smyslu se zabývá Logoterapie. Jejím autorem je V. E. Frankl. Pěstování 

vůle po smyslu vidí jako jednu z nejvyšších met v lidském životě.  

Frankl říká, že každá situace má svůj smysl. Tento smysl je uvnitř situace obsažen a záleží na 

nás, zda ho nalezneme. Smysl se podle Frankla mění, tak jak se proměňují okolnosti, ale co je 

důležité, nikdy nechybí. Nemáme ho vynalézat, ale objevit. To je smysl našeho života. I krize 

nás často vede k objevení smyslu a podstaty. V tomto bodě se krize a vůle po smyslu 

potkávají a doplňují. 

Co člověk doopravdy potřebuje, není stav bez napětí, nýbrž spíše usilování a zápasení o 

nějaký cíl, který ho je hoden. Co potřebuje není vybití napětí za každou cenu, nýbrž výzva 

potencionálního smyslu, který čeká na něj, aby jej naplnil. Co člověk potřebuje, není 

homeostáza, nýbrž to, co nazývá „biodynamikou“, tj. duchovní dynamikou v polarizovaném 

poli napětí, kde jedním pólem je smysl čekající na naplnění a druhým pólem člověk, který jej 

musí naplnit. (Frankl,1962,s. 107) [6] 
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Smysl můžeme podle Frankla objevit v životě trojím způsobem.  

a)  vykonáním činu 

b)  prožitím hodnoty 

c)  utrpením (Frankl, s. 113) [6] 

I. Vykonání činu 
Každá činnost obsahuje skrytý smysl. Cokoli konáme bez sebestřednosti nýbrž pro věc 

samotnou a pro druhé, působí blahodárně. I sebemenší a jakoby bezvýznamná činnost může 

být prospěšná. Dobrý vnitřní pocit z vykonané práce, který člověk má po zakončení díla, je 

známkou smysluplnosti. Takový pocit může mít jak architekt při pohledu na zdařilou 

stavbu, tak uklizečka  po vygruntování domu. Tento smysl se však lehce ztrácí, jestliže se 

do našich myšlenek a činů vloudí egoismus či podbízivost. Například udělám to a ono, 

abych získal finance a obdiv, bez ohledu, co věc ve finále přinese. Při pohledu na dnešní 

společnost bychom podobných příkladů nalezli mnoho. Je to častá bolest naši doby. 

Myslím, že souvisí s etikou a morálním vývojem člověka.  

Je třeba vyjít za hranice svého já a zde hledat smysluplné hodnoty. V jejich duchu se pak 

snažit tvořit a žít. 

II. Prožití hodnoty 
Jedná se o prožití hlubokého zážitku, které nám přináší nejen uspokojení, ale především nás 

pozvedá nad každodennost. V těchto rovinách můžeme spatřit vyšší hodnoty a životní mety, o 

které stojí za to usilovat. Bez tohoto zážitku bychom je mohli snadno minout a to by bylo 

škoda. Hlubokým zážitkem může být pro někoho např. koncert, pro druhého krásné přírodní 

panorama. Za nejhodnotnější lidský zážitek pokládá Frankl lásku. 

,,Láska mimořádně zvyšuje vnímavost vůči plnosti hodnot. Jako by se náhle otevřely brány 

k celému vesmíru hodnot. (Frankl, s. 133)][6] 

Frankl uvádí velmi zajímavou věc, když říká, že pouze láskou si dokážeme uvědomit vnitřní 

já druhého člověka. To je důležitá informace pro rodiče a pedagogy. Možná, že v ní spočívá 

klíč k řešení mnohých výchovných problémů dnešní doby.  Vždyť co víc si člověk může 

v životě přát, než aby byl vnímán a láskyplně akceptován takový, jaký skutečně ve své 

podstatě je.  
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III. Utrpení 
,,..lidský život může být naplněn smyslem nejen prostřednictvím tvorby zážitků, nýbrž i 

prostřednictvím utrpení…“ (Frankl, 1965, s.106) [6]  

Logoterapie poukazuje na význam utrpení, viny a smrti. Přikládá jim neobyčejný význam, 

neboť mohou v krajní situaci, kdy jim je člověk vystaven tváří v tvář, přinést naplnění  života. 

Zdá se nám to v dnešní době, kdy se této tragické triádě obloukem vyhýbáme, téměř 

paradoxní. Ale při hlubším promýšlení či osobní zkušenosti, dáváme této myšlence za pravdu. 

Rozhodující je postoj člověka, který zaujme vůči osobní tragické situaci. Zda ji dokáže 

přijmout se vztyčenou hlavou a důstojně nést do konce svých dnů. Nebo ho sevře beznaděj a 

žal? Bude pro své okolí přítěží nebo příkladem člověka, který dokáže stát pevně i v tragických 

bouřích života? Při setkání s člověkem těchto kvalit si odnášíme hluboký zážitek, který 

jednou pro nás bude možná nosným okamžikem. Naše každodenní starosti se v tom momentě 

rozplynou jako nevýznamné maličkosti. Nahlížíme do jiných dimenzí, snad ke kořenům 

věčnosti a podstatě žití. 

 Dnešní moderní společnost si při setkání s trpícím člověkem často tak trochu neví rady. 

Trpící člověk se setkává spíše se soucitem a lítostí než se skutečným pochopením a oporou. 

Myslím, že se potřebujeme správnému přístupu k trpícím lidem učit. A hlavně cítím, že oni 

sami nás mohou naučit podstatným věcem života, neboť stojí na prahu věčnosti. 

Vykonání činu, prožití hodnoty a utrpení mohou být situace dávající životu smysl.  

Smysluplnou prací, prožitkem či utrpením můžeme odhalit to podstatné, co nám mnohdy 

v každodenním životě utíká. V tom jsou si tyto momenty s krizí podobné. Možná, že ji mohou 

v mnoha případech zastupovat. Záleží na nás, zda se jim otevřeme a pochopíme je. 

Každopádně procesem krize vůle ke smyslu sílí. Člověk, který zdárně prošel krizí, je 

vnímavější ke smyslu žití. Jak krize, tak způsoby, které Frankl uvádí v souvislosti s prožitím 

smyslu vedou ke zrání člověka. 
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8.  ZÁVĚR 

Krize představuje impuls, který promlouvá. Oslovuje naši osobnost a vybízí nás 

k proměnám. Když mu popřejeme sluchu a vydáme se aktivní cestou vnitřní práce, jako 

odměnu získáme dobré vlastnosti. Jedná se především o nadhled, rozvahu a rezilienci, které si 

jako výtěžek z krize odnášíme na naši další životní pouť. Stejně jako pohádkový hrdina, který 

přemohl draka a dostal princeznu. Krizová situace je drak, kterému buď podlehneme, nebo 

nad ním zvítězíme. Po té proměněni a posíleni vyjdeme z boje.  

Žijeme v době svobody. Došli jsme do stavu, kdy si každý z nás může svou cestu svobodně 

volit. Člověk má v dospělosti možnost rozhodovat o svém osudu. Jestliže tak nečiní nebo se 

vymlouvá či schovává sám před sebou, už to samo o sobě je jeho volba. K dobrému 

rozhodnutí se potřebujeme orientovat ve světě a zároveň rozumět sobě samému. Ač by se to 

mohlo zdát samozřejmostí, není tomu vždy tak. Člověk je se svou organizací ať fyzickou, 

duševní či duchovní, složitou nádobou. Životní krize nám poskytuje příležitost k novému 

porozumění a propojení všech tří uvedených článků člověka. Může být mostem mezi světem 

těla, duše a ducha. Jejich vzájemná souhra vede k plnosti a harmonii života. Všechny tři 

oblasti jsou stejně důležité a rovnocenné. V každodenním životním shonu často dochází 

k disharmonii, kdy jedna z oblastí je preferována na úkor ostatních. Stereotypní téma práce, 

bydlení, strava a oblékání (tedy hojné zajištění fyzického těla) převládá na žebříčku životních 

hodnot. I naše duševní stránka se často podřizuje tomuto diktátu. Svou duchovní podstatu 

vnímáme pouze ve vzácných chvílích života. A nejsou to jen chvíle příjemné. Naopak, často 

jsme této podstatě nejblíže právě v krizových momentech. Krize znovu oživuje a zapojuje 

všechny tři uvedené články do života člověka.  

Pod zralým úhlem pohledu, můžeme vnímat krizi jako lékaře, který hojí naše slabiny, 

koriguje směr života, nabízí možnost osobního zrání a pohledu, který nám poskytuje možnost 

nahlédnout dále, než je v každodenním životě běžné. 
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