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Člověk se vzpírá vlastnímu nevědomí o destruktivitě,  
přehnanými nároky na osobní svobodu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předkládaný text nemá redakční úpravu a korekturní  
zpracování. Tímto se omlouváme za případné  

tiskové nedostatky, které mohly uniknout  
naší pozornosti. 
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Knížka, kterou tímto posluchačům na-
šeho semináře předkládám, byla pů-
vodně ohlášená na červen letošního 
roku. Nebylo pro její sepsání však 
shromážděno ještě dostatečné množ-
ství validních podkladů, a tak s její re-
alizací přicházím až v současnosti. Vě-
řím, že jako úhel pohledu na sociální 
psychologii, uplatňovanou v poraden-
ství zejména v rámci pandemické si-
tuace, pomůže dalším způsobem roz-
šířit vědomosti i s jejich případným 
uplatněním v praxi.  
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Ú V O D 
Co se, ve skutečnosti změnilo, úderem chřipkové pan-
demie Covid-19 rokem 2020? Víc je toho v obsahu lid-
ské hlavy, než-li v realitě samé. Řeky těčou, hory stojí, 
ptactvo vesele poletuje a prozpěvuje všude kolem, kvě-
tiny voní, pole jsou úrodná a ryby se třou; všechno toto 
životabujení pokračuje bez jakýchkoli známek omezení. 
Covid-19 tu je, stejně jako výše uvedené jevy. Nespor-
nost jeho přítomnosti člověka zaskočila, nikoli faktem 
své existence, ale faktem svého dopadu. Není to one-
mocnění vymyšlené ve filmu, kde jeden hrdina se slič-
nou hrdinkou zachrání během 120 minut svět, protože 
za tu dobu přijdou na zaručeně účinnou protilátku, kte-
rá navíc zafunguje na celé lidstvo během několika fil-
mových sekund a do titulků se už jen spontánně tleská 
našim hrdinům, jako by se vlastně nic nestalo a všech-
no byla jen pohádka na plátně. Podobných pitomostí 
bylo natočeno bezpočtu. A ve skutečnosti neměla ani 
jedna tato produkce vliv například na to, že by se lid-
stvo zachovalo odpovědněji, než-li tak, jak je tomu v 
nejpřítomnějším čase naivního odporu, draze placeném 
opětným nárůstem počtu nakažených.  
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To, co lidstvo žene do záhuby, jsou zprostředkovatelé 
zážitků, nikoli vlastní racionalita. Neboť ta, zde poslou-
žila pouze jako „rozumné zdůvodňování“ nejít s omeze-
ními ruku v ruce, když je zde ještě právo na svobodu. 
Potom už nelze jinak, než svobodně vymírat. Člověk si 
přestal vážit života pod ochranou zdraví. Váží si života 
na jeho úkor, realizací těch přání, která jsou ochotná 
život riskovat. Většina, se těchto dopadů neobává, pro-
tože se stala stádovým vyjádřením podivné svobody, 
podobně, jako když dogmatický vůdce sekty nechá 
„dobrovolně“ zemřít členy své skupiny v jejich bezpoč-
tu. Vůdcem tu je ona svoboda, její zážitková hrdost za-
kořeněná v naší společnosti, iracionální svým obsahem, 
zato však racionální svým dopadem. Člověk prokazatel-
ně začal s příchodem chřipkové pandemie Covid-19 žít 
naruby. Začal se totiž chlubit svojí nepovolností a vyzý-
vá k ní i své druhy. Přehlíží všechny, kdo jejím vlivem 
přišli o život. Tabu smrti se stalo ještě více obestírané. 
Poněkud naivně zde také ožilo staré Epikurovo cynické 
rčení: Smrt se nás netýká, neboť když zemřeme, už 
nejsme. Člověk se díky pandemii zcela obnažil a pravda 
o jeho morálním propadu dostoupila svého maxima. 
Není to tedy strach již jen ze samé pandemie, ale 
zejména z toho, co bude dál s člověkem samotným, s 
jeho smyslem bytí? Tato latentní obava se usazuje, ve 
smyslu anticipační úzkosti. A jedná-li se o krizi, tedy 
stav s vysokým nárůstem nejistot, potom se dále spo-
lečnost nutně atomizuje, neboť pravdu nemá nikdo, 
protože ji mají všichni. Co udělá takový moment s je-
dincem, který má sklon k pesimismu, obavám, strachu, 
úzkosti, depresi, či schizofrenii nebo k sebevraždě?  
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     Prostě se u něj takový stav chronicky rozvine. Z kri-
ze se stane norma strachu. Tím se rovněž sníží schop-
nost jeho záchytu v časných patologických souvislos-
tech, neboť existuje-li nějaký druh psychické tísně ve 
formě sociálního klišé, potom je součástí způsobu sebe-
hodnocení a tím rovněž i vynášení, co by kritéria obec-
né platnosti. V poradně příbývají klienti právě s těmito 
obtížemi, jsou totiž zásadně dezorientovaní ve vlastních 
emocích, protože není opěrného bodu v jinak možných 
perspektivách a tím pádem ani v osobním kontextu. 
Chronické úzkosti a poruchy spánku, únava a nechuť 
plánovat nebo jakkoli jít cestou seberealizace. Deprese 
střídají stavy mánie, neurózy se modifikují na obsese, či 
mají dopad na poruchy vztahů. A o nárůstu agrese, už 
ani nemluvě - doma, na veřejnosti. Otázka zní: jak 
změnit nastalou sociální normu a jedinci v osobní krizi 
poskytnout východisko a úlevu?  

   Jiří Adamec, Brno 2020  
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SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE 
A PSYCHOPATOLOGIE 
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§1.  SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE A PANDEMIE 
Cesty k vývojovému sebezačleňování do sociální inter-
akce jsou zdlouhavé, namáhavé a jen s obtížně předpo-
vídatelným výsledkem. Jediné, co tak lze s jistotou tvr-
dit, tedy potom jen ten fakt, že se každý člověk o něja-
ký způsob aktivně společenského života snažit bude a 
bude v něm také vyjadřovat nějaký svůj vlastní, speci-
ficky osobnostní rámec existence. Dál, už se potom vše 
nese jen v čistě individuálním přístupu k sociální inter-
akci, která tak může být dvojího druhu: angažovanost v 
rámci seberealizace a tím i dosahování nějaké optimální 
úrovně, subjektivně evidované spokojenosti, nebo fun-
gování s pocitem společenského vyčlenění, a tím i se 
znaky sociální frustrace z nenaplněných, sociálně inter-
personálních tužeb. Ve všech bodech, zde hraje důleži-
tou roli také přejatý, zejména z primárni rodiny utvoře-
ný vzorec přístupu k sociálním jevům (skupinám, insti-
tucím, veřejnému mínění atd.), stejně jako k ideovým 
přesahům (představa o vlastní rodině a sociálním sdíle-
ní jejího významu v respektu personálním okolím, nebo 
religiosita a její význam pro praktický život i výchovu 
vlastních dětí, a dále třeba kariérní stimuly). Tyto zcela 
konkrétní okolnosti vedou buďto ke spokojenosti, nebo 
nespokojenosti s vlastním životem, které právě ve vy-
jmenovaných souvislostech většina lidí chápe za výcho-
zí. Druhou stránkou věci ovšem zůstává, do jaké míry 
se, o naplňování jejich významu, člověk stará svým ro-
zumným, zejména předjímajícím způsobem, tedy, utvá-
řením svého životního stylu, respektujícím rovněž nut-
nost, pracovat na posilování vlastních hodnot a se-
beprolínání s jejich obsahem.       
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     Téma pandemie, doléhající vždy negativně na kvali-
tu osobního života, ovlivňuje člověka zejména v těchto 
sférách existence: 1. narušením stability jistot, 2. sní-
žením sebevědomí, chápáním přemáhání nezvladatelné 
veličiny, 3. otevíráním dříve skrytých úzkostí vázaných 
doposud na oblast nevědomí, 4. nutností podvolit se si-
tuaci přehodnocením priorit, 5. strachem z nemoci a ze 
smrti. 
     Racionální složky jsou překrývány složkami negativ-
ně emocionálními. To zavdává potom, zpravidla příčinu 
ke vzniku latentně působícího strachu, jenž se rovněž 
takto stává kritériem motivačních složek, nejčastěji ve-
doucích pouze ke dvěma stresovým jevům, neboli pří-
lišné, hysterisující a tedy překotné a málo účelné aktivi-
tě, nebo ještě méně účelnější pasivitě. Tím jak emocio-
nální složky získávají navrch, podporují a udržují faktor 
strachu na potřebné úrovni fysiologické podmíněnosti, 
odkud již vede cesta přímo směrem k nějaké primární 
psychopatologii (poruchy spánku, podrážděnost, až vý-
bušnost, výkyvy nálad se zjevnými znaky prediagnosti-
kovatelných symptomů, mohoucích později vést přímo 
k rozvoji a ustálení osobně psychopatologických stavů). 
Nutno ovšem zdůraznit, že u všech podobných jevů, je 
dúležitým předpokladem individuální predispozice, ne-
boť zde, stejně jako u jiných psychopatologií platí, že 
do jejich útrob nepadají všichni, kdo se v popisované 
psychosociální situaci nachází, i když mají shodné pod-
mínky přístupu ke všem těmto zátěžovým situacím. 
     Zákonitosti vzniku chronisujících úzkostí, a dále také 
neurós, panických stavů, depresí nebo schizoidních po-
zic, se potom nijak neliší od klasifikací, které musí být 



Pandemie a stres - sociální psychologie - psychopatologie a poradenství 

 
 

 

12 

splněny, aby diagnosa mohla býti stanovena, ať už pod-
le MKN-10 nebo DSM-5. Ovšem tím, že zde hovoříme 
ve skutečnosti o čtyřech fenoménech: 1. sociální psy-
chologii, 2. pandemii, 3. psychických poruchách a jejich 
klasifikaci, tedy, 4. diagnostice, dostáváme se nakonec 
na začátek vlastní psychopatologie aplikované na soci-
ální psychologii s tím, že hledáme vzájemné souvislosti 
a možná východiska ze stavů, takto podmíněné tísně. 

•  
     Jestli se ze strachu z nemoci, nebo ekonomického 
dopadu pandemie rozvine u daného jedince chronisující 
úzkost (GAD - tedy, generalisovaná úzkostná porucha), 
či schizofrenie (psychósy, jako jsou bludy a halucinace), 
popřípadě jiná diagnostikovatelná psychická porucha, je 
samozřejmě mimo klinický dosah našeho oboru. Stejně 
jako v jiných případech, lze tady přistupovat buďto pre-
ventivně, nebo reagovat, po zjevném rozvoji příznaků 
nějakou vhodnou, léčebně terapeutickou aktivitou, po-
případě jen verbální podporou klienta s vhodně vybra-
nými doplňky: relaxace, arterapie, výklad snů, a jiné. 
Klinický psycholog samozřejmě má ještě možnost po-
dání (předepsání) psychofarmak. V každém případě, se 
další postupy mohou odehrávat na pozadí kognitivně 
behaviorálního přístupu, nebo klasické psychoanalýsy, 
gestaltterapie, či logoterapie a jiných, vždy podle zvá-
žení toho, jak je klient motivován na daný přístup, od-
povídající způsobu prožívání jeho problému. K tomu, v 
poslední době jsou, dále v tomto ohledu úspěšné, také 
psychodynamické operacionalizované terapie (OPD-2), 
které si získávají své příznivce mezi odborníky zejména 
proto, že jako varianta, nebo odnož psychoanalýsy jsou 
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schopné práci s klientem časově zkrátit, aniž by bylo 
ubráno na výsledném léčebném efektu. 
     To, co jsme si tedy doposud osvětlili se týká vztahu 
sociální psychologie a pandemie. Termín sociální psy-
chologie sem vkládáme proto, že pacient, či klient kon-
zultace trpí převážně reakcí na sociální tíseň, vyvolanou 
touto pandemií. A to jednak svým vlastním způsobem, 
stejně jako, dále ze společnosti přejímaným postojem, 
řekněme sociálními náladami, které si osvojuje a v ně-
jaké míře na nich staví postoje vlastní, i když už nyní 
můžeme vcelku s jistotou říci, že jejich společným jme-
novatelem je: nejistota. A, aby toho nebylo málo, kli-
ent ztrácí sebevědomí a obyčejnou radost prožitku. 
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§2.  MECHANISMUS SOCIÁLNÍ INTERAKCE      
      A SOCIÁLNÍHO STRESU V DOBĚ PANDEMIE 

Základem úspěšného zvládání sociálních interakcí (me-
ziosobních vztahů nebo postojů ke kulturním zvyklos-
tem, také sociálním rolím, či vnímání rozdílů věkových 
stádií a jejich respektu, co do přístupu rovněž v komu-
nikaci, aj.), je především zvládnutí vlastní vývojové li-
nie v procesu usazovaného principu Já. Tudíž sebeuvě-
domování, tak určuje míru dynamiky přístupu k vnější i 
subjektivně prožívané realitě. Toto prožívání reality, te-
dy je emoční barvou, s níž je k ní přistupováno. V sou-
hrnu všech vývojových etap se potom jedná o procesy, 
které jsou osvojovány, aby mohly být přijímány na zce-
la automatické úrovni. Tím ovšem dochází sice k bez-
pečnému vyrovnávání se, se zátěžovými situacemi pod-
le předem daných kritérií přístupu, ale s výrazným defi-
citem jejich příjímání podle požadavku: měnit tyto po-
stoje podle skutečně nastalých potřeb. Jestliže nebyl 
otevřen prostor k sociální interakci podle kontextuálního 
vnímání reality, stal se potom, takto individualisovaný 
přístup k realitě úzce konkrétním, bez možnosti zahléd-
nout v něm nebezpečná místa konfliktu. Těmito konflik-
ty je předně: neporozumění sociální interakci, nezvlád-
nutí osobní integrace, tendence k vyhýbavosti aktivní-
mu sociálnímu životu, „racionalisace“ pasivity. 
     Neporozumění sociální interakci: se projevuje, 
tendencí k patologizaci vztahů (nepřizpůsobivost v ob-
lasti dialogu, hry, spolupráce, partnerství…); dále: ne-
zvládnutí osobní integrace: celkově např. chyběním 
smyslu bytí, nízkou akceptací úspěchu, či neúspěchu, 
popřípadě také emoční oploštělostí a chyběním empa-
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tie, či vůbec altruisticky vystavěných postojů; tenden-
ce k vyhýbavosti aktivnímu sociálnímu životu: zde 
se jedinec nachází v pozici dezorientace hodnot (proč 
chodit na pohřeb, proč kupovat dárky, proč chodit do 
školy, mít děti, nebo vůbec někoho navštěvovat v ne-
mocnici…); racionalisace pasivity: když se budu sta-
rat jen o sebe, nebudu mít konflikty, srovnám-li svůj 
klidný život s druhými, je jasné, proč jsou lidi na sebe 
zlí, když mají stále potřebu se sdružovat a stejně to k 
ničemu nevede… (popřípadě – můj život, tak to je jen 
moje věc). Všechny čtyři okruhy se nakonec mohou ta-
ké vzájemně prolínat, což je běžnější výskyt patologisa-
ce sociálních vztahů, než, že by se přísně izolovaly. 
Jáský princip (řečeno, se Sigm. Freudem) jak jsme si 
ukázali, při svém vývojovém neusazení, má zjevně sil-
nou tendenci k Jáské sebeizolaci, a to jen z toho dů-
vodu, že si výše popisovanými postoji vytváří obranný 
val před dotěrnými pomahači, kteří dotyčnému vždy rá-
di poskytnou informaci, jak se realisovat, aby z daných 
postojů nebylo do okolí vysíláno množství frustrujících 
znaků, které jedinec s podobnou výbavou vlasně jinak 
sám o sobě není schopen zachytit, neboť se jedná buď-
to o vrozenou, introvertní dispozici, nebo také o založe-
nými konflikty vzniklou predispozici k sociálnímu neuro-
ticismu tak, jako tak. 
     To, co tedy charakterisuje mechanismus sociální in-
terakce a sociálního stresu je aktivní působení interper-
sonálních vztahů zejména na úrovni předpojatosti. Člo-
věk svým myšlením tyto interakce předjímá a v rámci 
vrozené ostražitosti před nebezpečím (jakéhokoli dru-
hu), dosazuje tam, kde se domnívá mít (rozuměj, také 
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v hlavě) neviditelného nepřítele a zaujímá k tomu vše-
mu, a priori, bojovný postoj. Cokoli nového, neznámé-
ho se tak jeví být narušitelem komfortní zóny, i když je 
to nesmlouvavě konkrétní a třeba i obávaná okolnost, 
kterou se i přes její zjevnost, tak i tak, člověk snaží po-
přít, nebo tak zvaně dělat, že „tu ještě není“. Dál potom 
člověk žije, jaksi iracionálně, i na skomírajícím Titaniku, 
kde sice hraje orchestr a je slyšet hudba, ale potopení 
lodi už je, tak jako tak, nevyhnutelné. Tento dramatický 
scénář je pouze obrazem, který charakterisuje přehlí-
žení zahlédnutých nebezpečí, kterým se jinak lze vy-
hnout preventivním opatřením, jako je například sociál-
ní komunikovatelnost potřeb. Nemusí to mnohdy ještě 
znamenat, že všichni na své požadavky dosáhnou, ale 
dostačuje to k tomu, aby se zmírnil pocit izolace, který 
může řada lidí pociťovat, jestliže nemají dostatek in-
formací. I když to nyní vypadá, že jsme se posunuli k 
jinému tématu, není tomu tak. Sociální interakce je to-
tiž jedním velkým kiomunikačním prostorem. Jáský 
princip se v něm uplatňuje na úrovni libida, neboli poci-
tu slasti, jenž je tady součástí vědomí, náležet do kon-
textu událostí, co by jejich integrovaná součást. Slovo 
„slast“ musíme ovšem chápat s jistou rezervou, je ve 
spojení s ním myšleno to, že jedinec v této integraci 
prožívá splnění požadavku sdílené existence (spoluexis-
tence). Aby se jedinec sociálně stabilisoval, je nutné je-
ho reálné vřazení do sociálního pohybu, na úrovni se-
bevnímání v kontextu událostí. 
     Téma sociální stres, kromě toho, zahrnuje důležitý 
segment jáského principu, a tím je vědomí o právě pro-
žívaném (aktuálním) Já, současně v kontrastu k Já, k  
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němuž jedinec má předpoklad směřovat (jako k ideál-
nímu vzoru sebepojetí). Na úrovni psychopatologie sa-
mozřejmě tento princip selhává tím způsobem, že se 
tak zvané reálné já, za toto ideální já zaměňuje, čímž 
se otevírá cesta k rozvoji psychopatických znaků. Poru-
chy osobnosti jsou v zásadě na tomto principu záměny 
postaveny. A jak toto souvisí se sociálním stresem? 
Tak, že jedinec s uvedenou záměnou, tedy navýšením 
sebepojetí pouze v úrovni ideálního já, musí potom 
podstupovat mnohé obrany na to, aby svůj stav uhájil, 
což je např. v reálném soužití s druhým jedincem, nebo 
v interakci sociálních norem a meziosobních kontaktů 
málo kdy slučitelné s tím, co se považuje danou kultu-
rou za přijatelné. Vyvoláván je těmito jedinci mezi-
osobní konflikt, jehož charakteristickým rysem je mezi-
osobní neklid, popřípadě, je-li takový jedinec společen-
sky více viditelný (politik, umělec, vědec, učitel), způ-
sobují jeho (její) projevy odpor s přijímanými a presen-
tovanými hodnotami, což může vést k vyprovokování 
interpersonální, nebo sociální agresivity. Je tak zřejmé, 
že například u poruch osobnosti, během psychoterapie 
dáváme důraz na, dále ten druh sebereflexe, který kli-
enta zvědomuje o nutnosti, uvědomovat si výrazně svůj 
vlastní díl odpovědnosti za dopady jeho chování, jestliže 
se míra egoismu začne prosazovat, takto patologickým 
způsobem. Konečně psychopat se může a stává vzorem 
jiným jedincům, kteří v jeho chování spatřují vlastní, 
postrádající sílu, kterou chtějí imitovat, což vede k roz-
voji psychické infekce. U dětí je tento model téměř sa-
mozřejmou součástí jejich individuálního, nebo skupi-
nového vývoje, schopného přejímané vzorce chování 
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imitovat a utvářet z nich vlastní obraz osobnosti. Psy-
chopatie se totiž nejčastěji projevuje neakceptováním 
okolo existujících norem chování. Zvlášť potom jedinec, 
který doposud nedoznal uznání své osobnosti, jestliže 
přijme psychopatický vzorec sebeprosazování, musí na 
tento zájem vynaložit nemalé úsilí, neboť svoji pozici 
pouze hraje, je subjektivně přesvědčen o její existenci, 
ovšem jde pouze o přejatou pozici, ve které může, 
stejně tak selhávat jako před tím, než-li tuto roli, na 
sebe vzal. Frustrace potom násobí agresi, neboť za ne-
zdařenou roli svobodného psychopata musí někdo nést 
odpovědnost a být tímto jedincem potrestán. Jung v té-
to souvislosti uvádí v pohyb téma kolektivní nevědomí, 
kdy se podobné vzorce chování sdružují kolem dávných 
tradic, ovšem málo kdy slučitelných svým obsahem s 
přítomně presentovaným společenským životem. 
     V souvislosti s tématem pandemie, tento výše po-
psaný problém souvisí dále tím způsobem, že se spo-
lečnost jako celek ocitá v uzavřeném kruhu problémů. 
Sociální interakce se sytí všeobecně pronikající obavou 
z nemoci a s ní také latentně přítomným strachem ze 
smrti. Mechanismus sociální interakce dostává základní 
trhliny v podobě ztrát smyslu sociálního bytí. Tam, kde 
se ještě donedávna objevoval přirozený zájem po sebe-
uplatnění, nastupuje jeho demotivace.  
     Východiskem zde potom může být pouze individuál-
ní a společenský důraz na vzájemnou podporu stran to-
ho, že se taková situace odehrává dočasně a naděje v 
její společné překonání je vázána k všeobecnému úsilí, 
které přijme i restrikce, omezení v činnostech, aby se 
celkový stav co nejdříve zvrátil ve svůj opak, tedy v od-
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stranění pandemie potřebnou mírou jednotného postu-
pu vůči všem jejím nárokům. 
 

§3.  REÁLNÁ PSYCHOPATOLOGIE  
A PSYCHOTERAPIE V DOBĚ PANDEMIE 

Přes všechny sociální a kulturně rozvíjené požadavky, 
které člověk v běžném (rozuměj: nepandemickém) ži-
votě uplatňuje, tak jako tak, ještě stále zůstává mno-
hými svými psychickými a zejména fysiologickými funk-
cemi vězet v úrovni instinktů. Jakýkoli pocit ohrožení jej 
pozvedá, znovu a znovu ke stresové reakci (boj, útěk). 
Tím, že jde o tvora, jehož instinkty se vývojem pozved-
ly na úroveň uvědomovaných emocí, dochází u člověka 
dále ve stresových stavech k tomu, že si jejich přítom-
nost uvědomuje. Tímto uvědomováním si stresových si-
tuací a jejich převáděním na emoční stavy, které evidu-
je následně také na úrovni pociťovaného strachu, do-
chází rovněž k tomu, že si vznikající pohnutky má po-
třebu vysvětlovat a zaujímat k nim racionalisující po-
stoj. Základem takového postoje je hledání kontextu. 
Tudíž veškerý obsah toho, jak k daným krizovým situa-
cím člověk přistupuje, spočívá na kontrastu mezi: in-
stinkty, emocemi a způsobech uvažování (závě-
rech), které si pro sebe z této řady kontrastů, dělá.  
     Instinkty jsou pudové složky, mající za úkol člově-
ka chránit svým zaměřením na vyhledávání potravy, 
nasycení, dále také směrem k rozmnožování, současně 
člověka vedou k obraně svého života a života svých po-
tomků, a tak dále. Emoce a prožitky většinou před-
stavují zejména fysiologicky podmíněné odpovědi na 
nejrůznější okolnosti, které interují mezi organismem a 
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prostředím. Jsou to informace o tom, že instinktivní 
úroveň je zachytávána vědomím jako: strach, radost, 
úzkost, potěšení, aktivity, jimiž člověk, jinak kompen-
zuje uvědomované napětí. Emoce se tedy, v mnohých 
způsobech projevů člověka stávají rovněž motivačními. 
Myšlení do této trojice zapadá zejména tím způsobem, 
že, ze sebereflektivního sebepozorování pro sebe uzaví-
rá na nějakou úroveň toho, jak tomuto svému psychic-
kému stavu rozumí.  

•  
     V souvislosti se sociální psychologií zde však máme 
ještě jednoho činitele, a tím jest, sociální interakce na 
úrovni přirozené konkurence. Člověk nejen že všechny 
výše uvedené složky: instinkty, emoce (dále na ně se 
vážící zmíněné motivace) a myšlení reflektuje ke svým 
vlastním pohnutkám, potřebám a k vlastní osobě jako 
takové, ale stejně tak s nimi interuje (čili přichází ve 
vztah) v souvislosti se sociálním prostředím. Čím silněj-
ší je pudová a emocionální pohnutka (bránit se a odtud 
motivovat své jednání k odporu vůči okolnostem), tím 
slabší se stávají argumenty pro myšlení, které i 
přes racionálně správné závěry, chovat se právě opač-
ným způsobem, svůj obsah do motivačního pole, jed-
nat, tak zvaně rozumně, neprosadí. Tím se ukazuje, 
že ego posílené pudově a emocionálně brání raciona-
litě. Je-li navíc tento pudově emocionální postoj posílen 
potřebnou dávkou „inteligence“, vcelku snadno se pro-
sadí ona první část pudově-emocionální pohnutky, co 
by názor, který svou zdánlivostí logiky, vytvoří dojem 
kritéria obecné platnosti, čímž závěr, který je dále takto 
vyvozován, najde své uplatnění v prohloubeném posto-
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ji, doměle obhajujícím, tak zvaně, rozumný přístup k 
okolnostem. 
     Takto tedy vzniká z výše popsaných pochodů proti-
chůdnost názorů. Skupiny lidí, kteří se řídí uvedeným 
průběhem vnímání reality, a dále jejich následným vy-
vozováním, směrem k postojům, které z takového uva-
žovaní pro ně vyplývají, tvoří protiklad k těm jedincům, 
kteří se pudové a emotivní stránky v podmínění svého 
myšlení vzdávají a přijímají onu racionální pozici za ob-
jektivněji odpovídající potřebám situace. 

•  
     V běžném označování takto presentovaných názorů 
se domáháme toho, aby zaznívalo demokratické: každý 
má právo říci, co si myslí. V tomto duchu je vše napros-
to vpořádku. Sociální dopady jsou ovšem daleko kom-
plikovanější. Psychická infekce, neboli přebírání jednot-
livých názorů a jejich promíchávání komunikačním šu-
mem způsobuje, že se nakonec do sociálního prostoru 
dostávají informace, které postupně ztrácí na jakékoli 
hodnotě. Jejich protichůdnost dostoupí až takové úrov-
ně kdy, jak bylo vyznačeno také v úvodu této knížky, 
pravdu mají všichni a tedy ve skutečnosti nikdo.  
     Dochází totiž k úplné ztrátě selekce, tedy ke ztrátě 
možnosti mezi jednotlivými názory vybírat ty nejhodno-
věrnější, neboť žádný z myšlenkových postojů už nedo-
káže originálním způsobem situaci zhodnocovat jinak, 
než-li pouze tím, že všechny názory spolu souvisí 
vágností svého obsahu. Z logiky věci potom plyne, že 
se do sociálního komunikačního kontextu prosazují už 
jen paradoxy: „pravdy“ spolu souvisí i nesouvisí 
současně! (Zákon vyloučeného třetího v praxi.) 
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     Jedná-li se ovšem na tomto místě již o sociální psy-
chopatologii je otázkou. Nakonec jde stále o názor, kte-
rý společnost někam vede, a je-li ve výsledku nějaký 
postoj společnosti postaven na špatném názoru, z ně-
hož plyne poškozování zdraví, tak až teprve po nasta-
lých okolnostech, zpětně, může být možné, domáhat se 
korekce takových závěrů. Konečně také, společnost ne-
ní anonymní, protože každý její člen je nositelem soci-
álních norem a také jejich prosazování, svým přístupem 
k tomu, co tvoří aktuální stupeň prosazovaných potřeb. 
     Sloučením všech těchto výše uvedených okolností, 
stojí člověk na prahu zhroucení svého sociálního systé-
mu. Jednak tím, že se vytrácí možnost žít v prostředí, 
které nabízí široký individuální výběr (vlastně v jakékoli 
oblasti seberealizace), ale naopak, vnucuje se mu, v 
rámci tak zvané globalizace, takto stále více se ujed-
nocující rámec hodnot, nedovolující potom variovat 
jinak podle osobních postojů a perspektiv. 

•  
     V nastalých podmínkách tohoto zaměření, zde proto 
dlouhodobě vyrůstá tichý nepřítel sociální budoucnosti, 
jakým je společenská frustrace, odpor a latentní agre-
se, vůči pociťovanému zužování existenciálních mož-
ností individuálního prosazení. Je to naordinované od-
cizení, vůči vlastním kritériím, která měla, kdesi na po-
čátku život člověka původně zlepšit, i když, jak se uka-
zuje, přichází naopak okamžik pravdy, neboť všemi tě-
mito kroky, se společnost přibližuje novodobému uto-
pismu. Tudíž ještě jednou: jedná se zde o nějaký druh 
doutnající sociální psychopatologie? Nahlíženo v popiso-
vaných souvislostech – ano, jedná se o sociální psycho-
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patologii, jejíž obsah je nesen v nepřirozeném a okol-
nostmi vynuceném odporu, jehož podstatou, zdá se ne-
ní už nic jiného, než subjektivně pociťovaná potřeba zá-
chrany individuální, pudové existence, před rozmáhající 
se pseudoracionalitou, postrádající myšlení v kontextu. 
      

 
 
   Pandemický prostor všechny tyto uvedené okolnos-
ti vynáší svým krizovým působením a dopadem na so-
ciální život, ke zjevnosti. Základní množinou těch klien-
tů, kteří se domáhají psychiatrické pomoci jsou neu-
rocistně podmínění pacienti, dále se projevující více-
značnými přesmyky do deprese, mánie, obsedantně-
kompulsivní poruchou, nebo i sociální fobií, alkoholici, 
schizofrenici, jedinci s odbrzděnou disruptivní poruchou 
(domácí násilí), popřípadě psychopati (mnohdy bez dia-
gnostikovatelné jednotky) s poruchami osobnosti (kve-
rulantní, schizoidní, disociální, emočně nestabilní, ana-
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nkastičtí), popřípadě pacienti s generalizovanou úzkost-
nou poruchou, poruchami spánku a pacienti s psycho-
somatickými obtížemi v širokém pásmu orgánových po-
škození.  
     Ve veřejném prostoru se všechny uvedené psychic-
ké poruchy modifikují v rámci symptomových proje-
vů, a to vždy, individuálním způsobem. Tento sympto-
mový projev má svůj latentní počátek, zjevnou ma-
nifestaci a diagnostikovatelné završení. V souhrnu 
sociálních aktivit je zejména na svém počátku jen stěží 
zachytitelný, neboť může představovat pouze odchylky 
od normy chování a sebepresentaci emocemi a myšle-
ním, které mohou být brány okolím za přijatelné zvlášt-
nosti, bez toho, aby na nich bylo shledáváno cokoli psy-
chopatologického. Dále, rovněž epidemiologický výskyt 
psychických poruch ve společnosti, tedy častost jejich 
evidence sociálním prostředím, dělá z psychické poru-
chy naopak normu pro sociální chování, s vyšší dávkou 
její tolerance. Není tím ovšem myšlena tolerance toho 
charakteru, že by byl tolerován jedinec s psychickou 
poruchou, ale pouze to, že se sám vyšší výskyt dušev-
ních onemocnění, přeci jen v posledních letech stal, ve 
veřejném prostoru, jeho přirozeněji vnímanou součástí. 
Edukační, veřejné programy, zde vskutku zabírají. 
     Representujícím činitelem v těchto souvislostech je 
předně sebeidentita v rámci sociální psychologie. Každý 
člověk o sobě uvažuje totiž z hlediska vlastního chápání 
smyslu společenského bytí. Člověk potřebuje toto chá-
pání zaopatřit smyslem takového bytí a z druhé strany, 
vědomě nepodléhat zejména těm vlivům, které mohou 
jinak ohrožovat jeho svobodný přístup k seberealizač-
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ním procesům. Jde o vcelku rozporuplný nárok. Život je 
těmito okolnostmi nesen na úrovni trvale hrozícího, ne-
bo trvale působícího konfliktu. Pudová a emoční obrana 
projektují do tohoto konfliktu nejrůzněji přijímané ná-
stroje, racionalita se je snaží, tu s lepším, tu s horším 
výsledkem zdůvodňovat v rámci osobních potřeb a také 
jejich morálních důvodů, obhajovat, jestliže se ukazuje 
nutnost nastalé konflikty zaopatřit předchůdným ne-
bezpečím ochrany před dopady a odpovědností, které 
mohou být, daleko před jejich realizací podvědomě, a 
nebo i vědomě evidovány. Individuální sociální identita, 
příslušet a vnímat vintegrovanost vlastního Já do soci-
álního, či kulturního rámce, představuje pro každého 
člověka důležitou součást každodenního života, který je 
splněním těchto požadavků nesen na úrovni přijatelné 
spokojenosti, nebo nikoli, čímž potom dochází k sociální 
frustraci, která si následně hledá potřebné sociální zisky 
v náhradním řešení, jako je například nějaký druh pře-
kračování sociálně kulturních norem, popř. kriminogen-
ními sklony.  
     Současně tak, s touto sociálně kulturní sebeidentifi-
kací (identitou), souvisí rovněž potřeba sebevymezová-
ní, nebo-li, vytváření takových osobních postojů, které 
jsou sociálně personálním okolím uznávany za nezpo-
chybnitelné vlastnictví daného jedince. Taková sebei-
dentita, projektovaná do personálně sociálního okolí je 
buďto aktuální a je nesena tím, jaký má daný jedinec 
životní styl a jakou kulturou sebepresentace vládne, a 
na druhé straně to může být nějaký druh vzpomínek, 
které, jako sebeidentifikaci s okolnostmi „prodává“ ve 
smyslu: toto jsem Já a moje minulost v úspěchu, kte-
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rého jsem dosáhl (s očekávaným uznáním ze strany 
okolí), popřípadě jsou to motivy, které jedince deklarují 
tím způsobem, že podtrhuje v aktuálním čase své vý-
hledy, co by skutečnost, k níž směřuje, aby zlepšil svoji 
existenciální pozici. V každodenním životě jsou tyto se-
beidentifikující procesy zcela běžné a ve zdravé popula-
ci tvoří neodmyslitelnou součást toho, o čem lidé pře-
mýšlí, o čem se baví, co zaměstnává jejich obsah vě-
domého vztahu k vlastní existenci.  
     Zde se otevírá důležité téma pro psychoterapii, ja-
kým je otázka smyslu bytí, jeho naplnění v kon-
krétních, sebeuspokojujících seberealizacích a tak 
dále. Nemusí být člověk psychoterapeut, ani psycholog, 
aby chápal naléhavost těchto otázek v respektu k nut-
nosti věnovat jim mnohdy i prvořadou pozornost, neboť 
představují základní rámec tohoto smyslu a nelze je ve 
skutečnosti nahradit, ale pouze realizovat, a to kon-
krétními rozhodnutími a jejich následnými kroky, které 
jsou, potom už jako vlastní nástroje, uplatněny. 

•  
     Pandemický prostor ovšem, těmto okolnostem zá-
sadně brání. Jednak je to ztráta smyslu a s ní spojená 
vágnost všeho, co se jeví být východiskem, jestliže to 
zůstává vězet v pouhé naději a nikoli v reálné možnosti 
uskutečnění. Časové rozmezí, které neposkytuje pevný 
horizont konce pandemie, se podílí na ztrátě smyslu, 
patrně tím nejvýznamnějším způsobem. Vakuum, do 
jehož středu je takto člověk uvržen, přibližuje mu ne-
smlouvavou přítomnost bez možnosti volby. Ve zdra-
vém způsobu sociálního bytí, většinou přítomnost fun-
guje jako pouhý zprostředkovatel vzpomínek na osobní 
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minulost, a nebo jako „projektant“ budoucnosti. Ovšem 
pandemie zastavuje čas a bytí ve jménu prázdnoty. 
     Takto ovšem i psychoterapie ztrácí svoji schopnost 
léčebného působení na své pacienty. Co jim poskyt-
nout, za rámec jejich psychické nemoci, jestliže se kaž-
dodennost rozklížila v čase, jenž až doposud bylo mož-
né brát za důležitého podílníka na vyvádění pacienta z 
osobní krize, horizontem naděje? Jakou naději poskyto-
vat? Ztráta smyslu, pro co žít, mít pro co žít, do jaké 
reality dále, ve skutečnosti chceme pacienta navracet? 
To jsou zásadní otázky, jimiž je a bude nutné se zabý-
vat. Psychoterapie stojí na novém začátku! Výrazně se 
zúžil koridor možností, kterými jinak bylo, až doposud 
možné, pacienta s psychickou poruchou vést. Zůstat 
vězet pouze v doporučení, aby se pacient zaměstnával 
přeskládáváním věcí ve skříni, uklízením garáže, nebo 
zahrady, či vymalováním bytu, popřípadě hraním her a 
sdílením vzpomínek s členy rodiny, je do budoucnosti, 
zdá se, neudržitelné. Přesto je uchopení tématu: „pří-
tomnost“ patrně jediným, doposud se ukazujícím vý-
chodiskem. 
       Descartovo: myslím tedy jsem (cogito ergo sum) 
ve skutečnosti predikuje „přítomnost“, co by nastalou 
okolnost, v níž se odehrává nějaký způsob mého bytí, a 
v tomto případě je tímto způsobem bytí mé „myšlení“ a 
mé vědomí, evidence, že se toto „myšlení“ odehrává ve 
mně. Heidegger hovoří o „přítomnosti“ jako o stavu 
„bytí-ve-světě“, jímž je zachytáván můj pobyt (Dasein), 
neboli fakt, že se vyskytuji jako pouhý jedinec. Myšle-
ním se mé bytí-ve-světě stává aktivním pobytem, ne-
boť myšlení je činnost (Wittgenstein). Jako taková, se 
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tato činnost stává sebeodhalujícím bytím o nesmlouva-
vé přítomnosti toho, že existuji. Sociální psychologie 
ovšem za tutu intimitu vědomí jednotlivce, dosazuje je-
ho přesah „směrem ke společnosti“, která s jednotlivým 
bytím člověka počítá pouze jako s množinou existenci-
álních událostí, které jsou teprve takto vůbec přijatelné. 
     Důvod, pro který byl předcházející odstavec v na-
šem tématu uveden je následující: až doposud se člo-
věk vyznačoval zvládáním vlastního individualismu na 
úkor společnosti. Taková životní filosofie, jak se ukazu-
je, nebude schopná uspět v době, které vládnou pan-
demické zákony. Naopak, filosofie sdíleného společen-
ství, má nyní předpoklad uspět v celé šíři nově vznikají-
cích hodnot, podřízeností tomu, co může společnými si-
lami zvrátit nebezpečně vyhlížející stav aktuální nemo-
ci. Individualismus ztrácí na svém působivém vlivu. Na-
stupuje myšlení, které si za svůj obsah musí vzít pří-
tomnost, jako sociální problém a nikoli jako problém 
jednotlivce. Je to nelehký úkol, k němuž by měla změ-
na myšlení směřovat, pakliže se někde v těchto souvis-
lostech ukrývá reálná možnost, pandemii odsunout na 
vedlejší kolej. 

•  
     Zpět tedy k reálné psychoterapii v době pandemie. 
Ano, emoce a jejich uvolnění, myšlení a jeho změ-
na, přístupem k realitě. V zásadě veškerá původní 
východiska zůstávají nedotčená. Dokonce i hodnota 
osobnosti, jako jednotlivce, jedince. Nic není touto filo-
sofií přístupu porušeno.  
     Důraz lze ovšem dát na téma tak zvané potřeby, 
rozvíjet v sobě zdravým způsobem zájem po sdílené 
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přítomnosti v sociálním prostoru. Tímto sociálním pro-
storem je jednak reálná veřejnost a reálné spolubytí v 
odpovědnosti, kterou vyžadují sociální sítě. Jde o ces-
tu, kterou by bylo možné dosáhnout předpokládané 
změny způsobem, kdy se idální předpoklad bude chtít 
uskutečnit, ovšem nikoli nařízením, ale spontánním vý-
stupem, jenž sám sebe učiní zákonem z naléhavosti 
doby.  

•  
     Uzdravovaný pacient se může tedy stát nositelem 
hodnot, které tak dále prolnutím svojí osobou, poskyt-
nou jeho vlastním přičiněním sociálnímu prostoru in-
formaci o novém přístupu k tomu, co se doposud snižo-
valo: filosofie, dobro, morálka a svátost.               
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§4.  VÝCHODISKEM PSYCHOTERAPIE  
JE FILOSOFIE 

Německý autor, nyní patrně nejmodernějšího pojednání 
na téma Systém teorie společnosti (Systemtheorie der 
Gesellschaft, 2018) Niklas Luhmann, vychází z určení, 
které je v souladu s tím, co zde bylo uvedeno výše: Zá-
kladem společenství je organizovanost v kontextu sys-
tému potřeb. (cit. d., Einführung, S. 7 etc.) Člověk tedy 
nehledá sebeidentitu pouze a jen uznáním své existen-
ce v systému hodnot, ale také prostřednictvím chápání 
sociálního kontextu. Chce mít, jednoduše řečeno jasno 
v tom, jak sociální okolnosti spolu souvisí a jakou roli v 
těchto souvislostech hraje on sám. Ovšem opakovali 
bychom se už, pokud bychom toto zjištění nerovíjeli 
dál. Takže, existuje něco, jako: nucený výběr, při-
psaná identita, volný výběr. (viz, Výrost et al., Soci-
ální psychologie, Praha 2019, str. 97) 
     Nucený výběr staví jedince do situace, kdy, aby ve 
společnosti uspěl, je okolnostmi tlačen k tomu, přijmout 
jen takové postoje, které jsou preferovány většinovou 
společností. Připsaná identita znamená, že jedinec se 
smiřuje pouze s tou sociální identitou, která je mu spo-
lečenstvím jednou pro vždy přiznána. Volný výběr, po-
tom samozřejmě umožňuje, aby si jedinec mezi mož-
nostmi sebeidentity vybral takovou, která nejlépe vy-
hovuje jeho naturelu. Ovšem v rámci sociální psycholo-
gie a psychopatologie, známe ne málo časté momenty, 
kdy se někteří jedinci, zvlášť ti, kteří jsou náchylní k 
sebemanipulaci, ocitají v úzkostných stavech, jestliže 
připsaná identita, nucený výběr, a nebo i volný výběr 
představují závislou variantu na výběru vůbec. Získá-
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vání identity a ohrožení identity se u nich stává jedním, 
vzájemně prostupujícím problémem. Podobně jako když 
Freud popisuje křížení nejméně dvou úmyslů (něco vy-
konat a něco, současně s tímto záměrem potlačit). Zde 
však jde spíše o boj motivů. Pud a emoce vedou tako-
vého jedince ke stádovosti (neboli nutkání vybrat si 
stůj, co stůj), racionalita se obává, zda bude výběr na-
konec správný a splní-li svůj očekávaný účel. O jaký 
výběr zde pak ve skutečnosti běží? Někam patřit může 
představovat například už jen to, že má člověk zaměst-
nání, ale stejně tak s někým tráví volný čas, praktikuje 
svoji víru, navštěvuje nějakou školu, obklopuje se věc-
mi, které rád sdílí s jinými, mluví jazykem, který jej 
stejně tak identifikuje jako druh literatury, kterou čte, 
nebo bydlí ve městě, na venkově, a tak podobně. Tedy, 
tímto výběrem sebeidentifikačních postojů, může být 
skutečně cokoli. U každého člověka jde o nějaký celek, 
který odkazuje na jeho osobnost.  
     Pokud v současnosti vnímám obtíže našich klientů 
(žen a mužů), setkávám se posledního půl roku stále 
čestěji s tím, že se jejich krize točí právě kolem tohoto 
postrádaného smyslu, dříve nabyté sociální sebeidenti-
fikace. Ztrátou zaměstnání, zadlužením, snížením eko-
nomického statutu, rozchodem po letitém partnerství, 
či chronickém onemocnění, sociální izolací. To, co se v 
jejich subjektivně prožívaném prostoru potom tedy ob-
jevuje jako vůdčí obava, jak v nastalých podmínkách 
pandemie a s tím i pociťovaným strachem z nejistoty, 
budou schopni své okolnosti zvládat. Osamocenost vrhá 
tyto klienty do úzkostné pozice, přímo vázané na jejich 
přítomnost, z níž se jim zdá nemožnost jakéhokoli úni-
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ku. Znalec v oboru poradenské psychologie pak, asi na 
tomto místě oprávněně namítne: a co je v takto vzniklé 
pacientově pozici jiné, vždyť prožívá danou situaci stej-
ně, jako by tady pandemie nebyla?! Jedna věc je tu 
ovšem zásadně nová. Klienti doprovází své stesky pou-
kazy na to, že si uvědomují svoji sníženou odolnost na 
vzniklý stres a obávají se, že se díky tomu nakazí, 
onemocní a zemřou. Těsná konfrontace s vidinou vlast-
ní smrti je v jejich výbavě nyní zdaleka nejčastější. Ta-
to pozice se u naprosté většiny mírných nebo středně 
těžkých výkyvů nálad v minulosti jinak nevyskytovala 
buď vůbec, nebo jen chabými, sotva postřehnutelnými 
náznaky. Řečeno jednoduše, řešíme s klienty i jinak u 
běžných meziosobních problémů, byť s chronickou úz-
kostí nově, právě tento limitující problém, jako by to 
byla naprostá samozřejmost. Uzavírám na tomto místě, 
že si z podobných konzultací dělám následující obrázek: 
pacienti s psychickou poruchou v její presympto-
mové fási a v nastalé pandemické době, trpí la-
tentní anticipační úzkostí z představy, že se jejich 
život dramaticky přiblížil smrti. 
     Postoj, který je zde popisován tedy vychází u pre-
disponovaných jedinců z přejímaných sociálních norem. 
Ty obvykle nebývají persvazivní, tedy nejsou výsled-
kem neškodné komunikace, ale představují následky 
naopak takových komunikačních okruhů v interperso-
nální oblasti, které mají za úkol šokovat či jinak vyvolá-
vat emoční zaangažovanost na sdělovaných informa-
cích, v jejichž podstatě zůstává pouze vytváření a udr-
žování sociálně emočního vzorce, namířeného k drama-
tizaci, jednostranným tvrzením a negativismu. 
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     Zde se nemusíme obávat jednoho provázání s psy-
choanalytickým přístupem Sigmunda Freuda. A sice, že 
naplňování přítomnosti, přítomně nastalého bytí, které 
se vlivem psychického stresu zabrzdilo v čase jeho prů-
během, stává se pro psychicky odolného jedince toto 
výzvou, jakými prostředky z toho ven, a pro duševně 
nemocného, nebo i k psychickému oslabení predispono-
vanému člověku naopak cestou zpět, návratem, regre-
sí, v níž už převládne smutek a melancholie, podobné 
truchlení, jako při ztrátě milované osoby. Pacient ve 
skutečnosti lituje jen toho, že se jeho život doposud 
neudál tak, jak by si přál a, aniž by měl povědomí o 
možnostech „úniku“ terapeutickou, nebo i vlastní kom-
penzační cestou, nahlíží na danou skutečnost pouze ja-
ko na neodvratný konec vlastního bytí. Sociální kruh se 
zde uzavírá, už například jen tím, že pacient všechny 
takové pohnutky poměřuje pouze jediným kritériem, 
jakým je tady sociální vydělenost, pocit sociální osamo-
cenosti, také stigmatizace, která tímto posílením už po-
tom jen zhoršuje celé sebevnímání v horizontu náhledu 
na vlastní psychickou újmu, nebo konečně také dia-
gnósu, jako takovou. Klienti tak běžně se svojí chronic-
kou úzkostí, panickymí atakami nebo depresí, ale i ob-
sedantně-kompulsivní poruchou, používají větu: je mi 
tak hnusně, že si často přeji, aby mě nikdo neviděl, a 
také chci někam zalézt, i kdyby to mělo být třeba pod 
zem. Pandemie nabízí zpravidla pouze černé scénáře, 
které se rychle šíří sociálním prostorem. Navíc, člověk 
je přirozený dramatik, tudíž mu pak nedělá žádnou ob-
tíž, jakoukoli situaci povýšit na maximální úroveň, byť 
jen předpokládaného utrpení, s negativní anticipací.  
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     Nyní jsme již připraveni k tomu, abychom ocitovali 
jednu pasáž z knihy Bytí a čas (1927) Martina Heideg-
gera: „Úzkost není jen úzkost z…, nýbrž jí jakožto roz-
položení zároveň o něco jde. To, oč jí jde, není nějaký 
určitý způsob bytí a možnost pobytu. Vždyť ohrožení je 
samo neurčité a nemůže tudíž ve svém ohrožování pro-
niknout k tomu, či onomu fakticky konkrétnímu ‚moci 
být‘. Oč úzkosti jde, je samo ‚bytí-ve-světě‘. V úzkosti 
se hroutí příruční jsoucno našeho okolí a nitrosvětské 
jsoucno vůbec. ‚Svět‘ není už s to nic nabídnout a právě 
tak spolupobyt druhých. Úzkost tak pobytu bere mož-
nost porozumět si ve svém upadání ze ‚světa‘ a z ve-
řejného výkladu.“ (Viz, c. d., str. 221 an dole – doporu-
čeno autorem tohoto pojednání k detailnějšímu studiu, 
Praha 2018; třetí české, opravené vydání.) 
     V zásadě tímto Heideggerovým podáním získáváme 
odpovědi na nejniternější tématické pohnutky, kterých 
se klientům s úzkostnými stavy dostává. Pocitová a se-
bereflektivní stránka věci, se ve vzniklém psychickém 
rozpoložení slučují a vytváří mohutný proud rozpohybo-
vaných „událostí“, které mají společné jmenovatele, ja-
kými jsou: obava, strach, úzkost, bezperspektivnost, 
ztráta horizontu, s evidencí vědomí o své konečnosti, 
tedy evidencí, že bytí jest, bytím k smrti (viz c. d., 
§§ 46 an, českého a německého vydání). Konečně, aby 
bylo oné filosofické rovině učiněno zadost, Heidegger 
rovněž podtrhuje, na začátku, před výše uvedenými ci-
tacemi, že: „Pro analýsu úzkosti nejsme zcela nepřipra-
veni. Zůstává však ještě nejasné, jak souvisí ontologic-
ky se strachem.“ (Viz, c. d., str. 219 an) Neboli, co je 
bytostným předmětem strachu a, co řeší pocit úzkosti? 
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§5.  TROCHU HISTORIE - NEŽ PŮJDEME DÁL 
Bezesporu se patrně shodneme v tom, že součástí pří-
stupu k pacientům s psychickou újmou je vedle znalostí 
terapeutických technik a osobní filosofie poradenského 
pracovníka, rovněž psychoedukační působení jak na kli-
enta, tak i v rámci individuálního vzdělávání terapeuta. 
Z tohoto důvodu se, na tomto místě, pojďme poučit z 
historie, která nám tedy ukáže něco ze sociálního záku-
lisí vzniku a rozvoje pandemických vln, které již v no-
vodobých dějinách lidstva proběhly. 
     Je nesporné, že šíření nemocí, vznik úrazů, dlouho-
dobost negativního působení na zdraví člověka, má na 
svědomí jeho potřeba žít ve větším počtu, ve městech, 
kde je hlavním artiklem průmysl, továrny, nutnost za-
jišťovat skromnější příbytky a to vše s výraznými hygi-
enickými dopady na kvalitu života celých generací. So-
ciální psychologie a téma veřejné zdraví tu byli se svý-
mi požadavky na sledování lidské populace odjakživa, i 
když nepředstavovali samostatné vědní disciplíny. Vtě-
lovali se do teorie práva, sociální filosofie a všeobecné-
ho lékařství. V devatenáctém století se ovšem spole-
čenský život průmyslově v západním světě tak razantně 
proměnil, že se téma veřejné zdraví a psychika veřej-
nosti stále víc stávalo potřebou. Ať už se díváme na 
sporné marxistické pohledy na výrobu a její dopad na 
chudou dělnickou třídu jakkoli, byl to právě on, kdo si 
všímá extrémního propadu mezi buržoazií, kapitalis-
mem a dělnickou třídou. Všímá si z tohoto úhlu pohledu 
rovněž i takových náležitostí, jako je společenské vě-
domí a společenské bytí. Tímto poukazem se zasazuje o 
jejich sjednocení, i když přeci jen v jistém utopickém 
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duchu socialismu, tak přeci jen s vyzdvižením toho fak-
tu, že podmínky většinové, pracující společnosti v to-
várnách a v místech, kde tito lidé žijí, se svými rodina-
mi, jsou a budou nadále neudržitelné. Peníze a zdraví je 
zapotřebí vnímat jako neoddělitelnou součást kvality 
důstojného života a k tomu by měla dopomáhat ideová 
přestavba myšlení všech, kdo jsou na tomto sociálním 
kolapsu západní společnosti zaangažováni. Tuberkulósa 
a cholera, tyfus byly nemoci, kterých se obával v deva-
tenáctém století snad každý. Klasická hygiena rukou a 
prostředí domácnosti, úprava jídla a další známé náleži-
tosti byly klasickými prevencemi, stejně jako to člověk 
dělá v současnosti. Přesto se tyto nemoci lavinovitě zá-
padní společností šířily. Bylo tomu tak zejména proto, 
že neexistovala lékařská osvěta, průmysl přebíral hlavní 
zájem a společnost byla v mnoha ohledech také ne-
vzdělaná, ne všichni uměli číst a nezajímali se o kultur-
ní život obecně. Tudíž, neexistovaly uzavřené hranice a 
lock-downy, masové používání roušek, nebo zákazy na 
omezování návštěv hospod. Bylo, ovšem zcela zjevné, 
že právě jakékoli shromažďování lidí jen podporuje ší-
ření nemocí a i přesto bylo nemálo těch, kdo takové 
vědomosti nebrali v potaz. Umíralo se po statisících a 
milionech. Stejně jako v současnosti, kdo se s nemocí 
nesetkal, propagoval její neexistenci. Naše přítomnost 
se s tou v devatenáctém století spojuje ve stejném na-
stavení přístupu k pandemii. Stejná naivita, stejná ne-
odpovědnost, stejné způsoby riskování nebo obcházení 
reálného nebezpečí. Myšlení současného člověka s tím, 
který obdobné problémy řešil v 19. století, má napros-
tou shodu, i když informovanost značně pokročila. 



Pandemie a stres - sociální psychologie - psychopatologie a poradenství 

 
 

 

38 

 
 
     Například cholera se šířila v několika masivních vl-
nách (1826, 1829, 1832, 1852, 1892), kdy každá nová 
posilovala agresivitu nemoci. Přitom zjevné bylo, že její 
šíření zajišťují bordely, námořní přístaviště, továrny s 
nejchudším dělnictvem, otřesná hygiena pouličního ži-
vota, zejména tržišť, mnohé potraviny (zejména maso), 
„pitná“ voda a tak dále. Téma veřejného zdraví, které 
se začínalo obracet ke sbírání údajů o vzniku, vývoji a 
šíření nemocí v populačních souvislostech tak doznávalo 
postupně na všeobecném přijetí pro svoji důležitost. 
Dokonce vznikaly pro toto odvětví i první vládami sle-
dované úřady. Jména jako Pasteur, nebo Koch není asi 
na tomto místě zapotřebí zvlášť představovat. Jejich 
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přičiněním se obraz veřejného zdraví výrazně zlepšil. 
Psychiatrie vlivem Pinella ve Francii poskytuje hygienic-
ky důstojné zázemí prvním duševně nemocným pacien-
tům, což se rovněž začalo podepisovat na snížení pře-
nášených pouličních chorob, jejichž nositeli tito jedinci 
byli, řekli bychom, v první linii. 
     V nejmodernějších dějinách západního světa je po-
tom samozřejmě hlavním pandemickým tématem, tak 
zvaná „Španělská chřipka“. Její výskyt v roce 1918 byl 
tak rychlý a devastující, že si za dobu pouhých šesti 
měsíců vyžádala dvacetpět miliónů lidí. I po sto letech 
panuje nejednotný názor, co bylo důvodem jejího vzni-
ku. Částečná shoda panuje alespoň v tom bodě, kde se 
odborníci baví o nebývale masovém pohybu lidí, za do-
bu první světové války, kdy jednostrannost sociálního 
života ve městech a otřesné bojové, hygienické pod-
mínky na bojištích, kde umíraly miliony, často nepo-
hřbených vojáků, daly podnět k tomu, aby se celkově 
oslabená imunita západní společnosti s touto nemocí 
setkala nakonec v tak dramatickém dopadu, který ne-
sporně měla. Co odborníky ovšem neustále udivuje, tak 
ten fakt, že aniž by byl nalezen byť jediný lék, nebo do-
konce vytvořená biogenní kultura ke zkoumání jejího 
kmene s následnou možností výroby vakcíny, tak „Špa-
nělská chřipka“ jednoduše „vymyzela“, jakoby nikdy 
nebyla. Mluví se často o božím trestu za příkoří způso-
bená první světovou válkou, jenže tuto teorii narušuje 
zejména klasická nepoučitelnost člověka, rozpoutáním 
druhé světové války, která z pohledu pandemie a „Špa-
nělské chřipky“ vůbec, po roce 1945 ve stejném scéná-
ři, jednoduše nepokračovala. Žádné závěry, ke kterým 
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se veřejnost nebo odborníci uchýlili, po té nakonec ne-
obstály, protože tvrzení toho druhu, že pandemie sláb-
nou, úměrně vyspělosti působení západní společnosti 
na veřejné zdraví, jestliže napřiklad taková tvrzení po-
rovnáme se současným pandemickým stavem chřipky 
Covid-19 nepotvrzují. Příroda si, přeci jen občas najde 
své vlastní cesty, jak mnohá naše přesvědčení shodit ze 
stolu, neboť svým reálným nastavením, ji naše názory 
nezajímají a svoji sílu prosadí, ať se jí snažíme čelit 
jakkoli. Sigmund Freud byl sám propagátorem zlepšení 
hygienických podmínek v rakouských nemocnicích, když 
poukazoval na neutěšené podmínky psychiatrických pa-
cientů na lůžkových odděleních, kteří by si neměli, dle 
jeho názoru, čaj kupovat, ale ten by jim měl být podá-
ván zdarma v neomezeném množství, stejně jako upo-
zorňoval na nutnost přestavby nemocničního interiéru, 
kde by se měly změnit velikosti pokojů, a tak podobně. 
Téma: veřejné zdraví je dnes záležitost institucionální. 
 

§6. PSYCHOTERAPIE, PANDEMIE 
    A SOCIÁLNÍ MOTIVACE 

Veřejný prostor, tak jak je zahlcen tématem pandemie, 
přestává vytvářet a udržovat posilující impulsy k potře-
bě náležet nebo nenáležet k nějaké jeho části. Naopak, 
sociální prostor přestal chránit své členy a nezaručuje 
podmínky k anonymitě. Touto svojí otevřeností k odha-
lování každého, kdo se stane jeho součástí, vzniká nut-
ně paranoidní podhoubí osobní sledovanosti, případně 
také, ztráty soukromí, a v neposlední řadě dochází, tě-
mito vlivy, rovněž k pocitu ztráty svobody. Jsou to, 
všechno velmi vážné okolnosti, kterými je narušován 
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ten sociální prostor, který byl, až do nedávna, věnován 
integrovatelným vazbám, vznikajících interpersonálních 
propojení v přirozeném světě meziosobních vztahů a 
nikoli virtuální realitě, internetových skupin. Ukázkou 
tak může být například způsob trávení volného času v 
rodinách v období vyhlášených nouzových stavů v rám-
ci pandemie. Členové rodin se, se svými IT „miláčky“ 
od sebe separují na dlouhé hodiny, a někdy i dny. Indi-
viduálně možná některý z členů této rodiny zažívá v 
rámci svých zobrazovaných příspěvků na sociálních sí-
tích uznání, za jejich kvalitu, ovšem nemá už možnost 
sdílet tuto skutečnost reálně se svým nejbližším okolím, 
protože každý v rámci IT společenství náleží do jiné 
skupiny a ty se málo kdy na obrazovce počítače, tabletu 
nebo telefonu setkávají; spíše je vše děláno pro to, aby 
se nestkali, protože by to mohlo, narušit soukromí této 
skupiny. Pandemie na jedné straně posiluje takový stav 
nutností, přežít ji výhradně on-line činnostmi (práce, 
škola, zábava) a na druhé straně, ovšem oslabuje reál-
nou osobní odolnost, nutnou k tomu, umět se vyrovná-
vat se skutečnou, fysickou existencí v rámci sociální in-
tegrity (interakce).  
     Z pohledu psychopatologie, tak máme před sebou 
podhoubí latentní agresivity. Reálný svět meziosobních 
vztahů neunáší nutnost, vysvětlujícím způsobem se po-
starat o srozumitelnost svého bytí v běžné, nekonfliktní 
komunikaci na jedné straně, a na straně druhé na svém 
významu nabývá komunikace vyrtuální, zakládající si 
pouze na zkratkovitém sdělování, jen technicky zaopat-
řených vět, výjimečně i myšlenek. O prázdnotě emocí, 
už potom ani nemluvě. Sociální motivovatelnost jedince 
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se pak nenese v pásmu širokých, fysicky zakoušených 
aktivit, čímž vzniká vakuum pro sebezkušenostní roz-
voj, přímo vázaného na konkrétní tělesné dovednosti s 
(ne…) odpovídající sebereflexí k vlastnímu Já, emotivi-
tě, či už vůbec k racionálně zachytávanému vyhodno-
cování vlastní pudové zaměřenosti. Přidáme-li k těmto 
zjištěním vliv, který zde stále má a podržuje si jej la-
tentní chápání, že: „jsem smrtelný a pandemie mne k 
smrti přibližuje svojí nesmlouvavou reálností výskytu“, 
uzavírá se potom kruh chronicky vším a všude pronika-
jící úzkostlivosti, nebo chceme-li, odbržďuje se tím ces-
ta ke stresovým poruchám, které se stanou významnou 
součástí dané normy v každodenním životě světa naše-
ho okolí, i za našeho přispění, neboť se vždy takto stá-
váme nějakou jeho součástí, na úrovni toho, že ať 
chceme nebo ne, jsme tak rovněž jeho nositeli. Sociální 
motivovatelností ovšem, u těchto postulátů, vlastního 
obsahu nezůstáváme vězet. Člověk se potřebuje vinte-
grovat do vybraného společenství prvkem sounáležitos-
ti, například tím, že v nějaké oblasti spolupracuje, koo-
peruje. Zapojení do reálné spolupráce (což může být i 
válka, nebo společné tažení proti coronaviru, například 
podporou tvrzení, že tu žádná taková nemoc není) je 
člověku důležitým mezníkem v uspokojování jeho soci-
álních potřeb. Jednak je popírána smrt, stejně jako jiné 
objekty zájmu (nenechat se očkovat, ale aspoň sázet 
stromy), popřípadě je vyzvedáván nějaký ideologický 
prvek (viz, keltománie), aby se přítomnost, její nevý-
vratnost s veškerou tíhou odpovědnosti, stala nepřizna-
nou skutečností, od které se nemalá skupina lidí odvra-
cí, a to i v takovém množství, že to splňuje ona potřeb-
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ná kritéria: někam patřit, něčím se nechat přesvědčit, 
že nic není tak hrozné, za jaké je to vydáváno.  

•  
     Na psychoterapeuta je potom kladen nemalý nárok, 
zachytávat všechny tyto momenty, které se akumulují 
v nekonečných maličkostech a náznacích, ale pro paci-
enta s úzkostí, depresí, OKP, schizofrenií, nebo i poru-
chou osobnosti a dalšími diagnosami, je to hlavní proud 
subjektivně vnímaných a prožívaných konfliktů, na kte-
rém je to, co se nakonec touto diagnosou vskutku má 
jevit, postaveno. 

•  
     „Proto také úzkost nevidí žádné určité zde a tam, 
odkud se ohrožující přibližuje. Z čeho je nám úzko, je 
charakteristické tím, že ohrožující není nikde. V úzkosti 
nevíme, co je to, z čeho je nám úzko.“ (Viz, M. Heideg-
ger, Bytí a čas, str. 220, čes. vyd.) Dostáváme se tak k 
místu, kde důležitou roli hraje myšlení.  
     A je-li to myšlení, které může takový stav zvrátit, 
potom jsou tu dvě možnosti: 1. přijmout skutečnost ta-
kovou, jaká je, nebo 2. nějakou jinou „skutečnost“ si 
vymyslet. 

•  
     Ve skutečnosti se na tomto místě setkáváme s pro-
blematikou sociální inteligence a emoční inteligence. 
Sociální inteligence „pracuje“ se základním nadhledem, 
jemuž je rádcem čistý rozum, kdežto emoční inteligen-
ce „pracuje“ se skrytými, pudovými pohnutkami.  
     U racia funguje zájem pouze po tom, okolnosti si 
vysvětlit a nestranně se vintegrovat do těch okolností, 
které jsou reálné vzhledem k logice věci. Kdežto emoce 



Pandemie a stres - sociální psychologie - psychopatologie a poradenství 

 
 

 

44 

a pudové pohnutky ještě stále do svého okruhu přibírají 
libido, tedy pocity slasti, které od rozumových závěrů 
odhlíží, neboť často také k uspokojení potřeb nevedou 
přímo, ale mnoha, rozumem zajišťovanými oklikami.  

•  
     Úzkosti a stresové poruchy, neurocistní a další 
pozice, jsou tedy v současnosti opět složitějším a 
zejména přes sociální psychologii prosátým sys-
témem komplikací, s obsahem nově vznikajících 
psychopatologií. 

•  
     Ať jakkoli, přes všechnu sociálnost, s níž se v tomto 
pojednání věnujeme tématu Pandemie a stres…, je jeho 
řešení možné výhradně na úrovni posilování, tak zva-
ného: „odpovědného individualismu“.  
     Sociální kontext je tomuto problému jen kulisou, a 
to se vší vážností a v respektu k jeho významu nebo, 
když už k ničemu jinému, tak určitě k tomu, že pande-
mie je problémem sociálního (rozuměj: veřejného) 
zdraví, neboť společnost, život masy, je vždy na počát-
ku jeho spouštěčem.  

•  
Touto kulisou lze pronikat, a to, pouze jako silný jedi-
nec, který na sebe bere odpovědnost většiny tak, že je 
bytostně provázán s tím, co je, pro tuto většinu nejlepší 
a tím vždy zůstává: zdraví, prevence, osobní odpověd-
nost, vytrvalost a nesmlouvavost tvůrčího myšlení. 
 

-----     -----     ----- 
-----     ----- 

----- 
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Terapeutický přenos a protipřenos jsou nejlepší  
ukázkou touhy člověka potlačit  

svůj protějšek  
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