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orlgtenee tvlóště. Sryslea žtvota Je rrdržení a
'enostl ul"ota obecně s z ll.tsLé
všecbryl organleqr, takře lze říel'
p'o"un",,r vbstní exÍgt@ce. iuto t8nitBncl naJí
před*
žtvuo Být nažlvrr Je {ynanlcká bncepce'
Žo prvnín útsolen organ1snrr Je být ng
nožnoatí'
gll orgen1aur:, ugkutečnění opectflctrýclr
p"áeua rozv1nutí apeclflc\ýcb
lldEké
znangná být na živu rozvlnout speclflcEy
aobe vlaEtnícb. Tak pro ěl.ověka
hunanlve
sryslu
trrd1v1dua}t'ta, být, eebou. Dobro
3í]J,. znaaená to exlstovat Jako
roav1nrttí
lze tedy obJekttvně 'a.é1t. Dgbro znarneaá přltakánÍ žtvotu,
at1eké etl$
odpovědnýu
ae
cíttt
znamená
Ctnost
ltda\ýcrr mžností a z}o oehronení }tdekýclr a11.
Ldežto aEřagtÍ Je nerodpovádrroet vůěl aobě aanému.
voÉt vlaatní erlgtencl,
přepoH'á.
etl$1
Věda o ělověkrr, kteró Je teorette'ky výcbodlgken hr:oan1atlcLé
eherakterlstlcbytí1
urělté udaké
dá, |2e erletuJe liůgkú přlrorenoat, ře ex1etuJe
nezněnl*
nágoru
atojí
Jeťlnak nábožengká přeevědčaní o
Lé pro člověka. Prot1 tonuto
příč].otrěkenJeěnak opsěný názor, neoneaená proněnl1vont lldsLé
telné přirozenootl
byla
by
případě
prvnín
Y
poněrů.
rozenoatt, Jež ee Jeví Jen Jako výraa egclálnícb
byla
b1r
dru}rérn
v
Jen srovnávací aocio].o8lí. Avěak ě1o.
věda o ělovělnr ahÍatortcká,
!}& ně!Ž tsrrltura píša avůJ tert, ětrověk ae přtzpůsověk není Jen ngpopaanýn uete$'
předpok3'áťtázároveň přlzpůsobov*buJe a reaguJe nb vněJší podnín$r. vfigJ ětověka
Předněten vě{y o ělověLu je lldská
Jebo přírozenostl.
ní 1 nezruĚ1te]'né vlastnostl
přl ěenř úplaá deť*nlcE člověka Je JeJíro cí}en, nltsolt výeboótakern.
přlrozeno*t,
raa}cÍ na rslné podnín$'eby
Věda o ělovětsu pootupuJe netodou porrvnárá':Í llds\ých
ětověka a vychází z dat al .. :pc1og1e' oo*
gávěrůn o přtrozenostl
ae rc}'lo doJít k
bnstrriuJe uodEl ll*éké přlrozeno*
etální psycbologÍe a pagebopato}ogle. tato věda
z poaorovanýcb ekuteěatl, podobně Jatso Jtné rrňdyn která oillcývaJí Podgtaty Jevú
př1rozenootl }ae
urlskó
oode}
oo"ir. A{ Eán€ Jaklrol!' chatrné poznat\y o člověku,
noreEr a
rle to neléhavéo protoáe znaIost ěIověka Je poilnínkou vytyčování
zJlotlt"
otl\y, předatavované Arlstoboěnot' Jats torgtr bylo jÍ* éřívE v traólct trurnan1otlcké
gtlb
$1a užltou pqyelrologlí.
teIen, Splnozou, Derreyon, tde
vě{y. PeyvýYoJ h'ImEn18tltbé etíbr zúv1gí ! dneg na vývoJ1 p:yctroIogle Jako
člověke
osobnoat
ce].ou
e}roana\rza Jako uoderní psyelro}oglcký eystén, zalrrnuJící
gnů
přístup
k ťe.
(neJen Jelro aspekty) otevřela metodanl ana$zy volníclr aeoc1ací a
výzkunen neuroE záklaťly
nomenůo, Jeř doauó neby}o 1ze pozorovat. Freuel vytvořll
ctnosta upozorníl oa nevěťtonénotlvace. Uěin11 předněten zkounání
cbaraK'erologte
a ctnostl,
Jako tlřívěJší
ný nebo neřeotný c}raraKer* ntboll Jednotllvé neřegtl
by]. relatlvlsta
protože
pro
etlku,
payc}rologt€ . Freud věak nerryuŽ1l těěhto noŽností
e kulturní norry a etlSvědoilí povaŽoval Jen za autorl'tu uloženou do nttra ě1ověka
tabulaování urřtrtého
i.u cbápal. Jen Jako octrrgnu před nebezpeěín pudu, Jako norálnÍ
považoval
poycboana$zu
a
pr:aovéio Jednárrí. Přltoru věak $reud věřl} v sí}u rozutDu
nahraélt lrraeíonáIní Id roza pokua Jak odbýt ě1ověku pravdu n eobě aamém,JaL
zuu1ým Ego"
něja\ý zvláštnÍ
zóvěre* oe nas$tá otázka: NenÍ noráIní.problén vŽ{y týž? .Ie
a mocl. Fyslcké náglmorá}ní problén souěaanostt? Ano, Je. Je Jín postoJ k nág1lí
gnrt. Poznanou pravdu nelze věats nás1lÍIB
1í ndg ďže o]'oupit o gvobodu a způsoblt
Svoboda Je předpo.l.lavyvrátÍt,' 1 k{yž ochrouuJící úětnek strachu zaeahuJe i ducba.
osobnostl před vllvem mocl.
den ětěgtÍ 1 etnost1, Je to scbopnost ubájtt lnteg3.ltu
pro úěe1 transcencluJí.
rlene.ll Jen nágtroJe p1o účeJ'ynino naěe Já, naaazuJene aí\
být ělověken. Nešío nocí ělověka, a}e ne pro něho eaného. Dót bytí arye} znamená
gobě gaBéBu. človět roghodne o'ton, zóa
rálnín problémen Je lhosteJnogt č1ověka k
ělověka být sfu gebou.
aE splní proroctví aórrlku nebo ne. LÍdstvo závtaí na odvaze
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odpoYě.tnogt sáD ze ssbe a mugí se sníř1t e tín, že ulže dát svéIlu žlvotu aryel Jen
rozvlnutím svýcb vleetních a11, muaí poclrop1t, Ěe ž1vot ě].ověLa ná Jen ten aryel'
x3ený bu on aáa ťlá t.ím, že rozv1ne avoJe gílJlža produtttvně žlJe. Iugí nozvlnout
avoJe aí\y uvn1tř hranlc, kBeré Jsou vytčeny žtvotnínl aáIony. .Ien Ldyž ělověk vygt1lrne l1dgLou e1tuacl' rozpory vIaatní Jeho erletencl a avoJ1 acbopnost rozvoJe'
uůže vyřeš1t gvou ú1ohul být eán sebou.
t{a l1dgkén ctrovárrí Je neJnápadněJší ncgnírnó lnteoalta vášní a pudů' což ostzpů.
Freud; Polorrěel ae tenťo Jev vylož1t necbanlatlcko-naturallatlc\ýn
ře wgtlhl
pudu
anrt1
.
aobcn ryělení avé doby, vyl1ádaJe lldgtsou ělnrroat z pudů, z erotu a
AvšaL v protlLladu Le zvířetl neJaou uloJenín pudu Je}ro neJnalélravěJěí probIény
produkuJe potřcby'
Jeětě vyřešeny, a1e právě zaěínaJí. D1aharnonÍe lídgkébo bytí
Lteré Jeou daleto za potřebani ěigtě an1nální}ro původu. človělr musí nagtol1t rovnováhu pezlaeboua oloInín avěten, h1edá Jl JaL v qglšlení, tak v.Jednání. KonetruuJo
gvětě, Herý by nu dal odpověě na Jeho otáz$ po v}aataí
ryělenín rozaáhlý obraz o
altuec1 a úlolech lldí. Iyělen&ové eyatéqy vóaL nedoctaěuJí, protože ě1ověk uugí
neagovat na. avoJ1 crletenc1 neJen ryěIenín, ale vlbec Žlvoten, cÍtěnío a Jednánín.
Uugí ual1ovat o Jednotu vĚectr svýcb žlvotníetr afér, aby na}ezl rovnováttu. Proto
ale 1 c1tové elementy,
uapokoJuJící eyatén or1entace vyŽaduJe ncJen tnteloLtuální,
y1eré by ee no}rly akttvně uaLutečňovet Yo věcc}r ob1agtccb uťlsLéř'o gnažení.
ortentaění eyetéry ee fornáIně 1 obgahově dalebogébl'c l'1ší' nohou Jln1 být
systény výcbodníctr náboženet.
pr1rntt1vní aystéry an1u18nu a totentsnr, netelctlcLá
lyto
syetéuy uají apolečné
nábožengtvÍ
a
flloeoftcbÚ
aystóry.
ví, rcnotelgtlcLá
to, že Jsou konetrulceul za úěelen orlentecc a oddárí tc něčenu' Že pranoní z téŽa
potřeby ělověLa. Aělo11 v Jedné hlltuře n1l1ony lldí }rledalí úspěcb a uznání,v J1nýc}r Lultrrrácb ga 1ldé váěnlvě oddávaJí eglatódn nadvlá{y a uJařnoní, přl ěenž
cvětatsé cíle Jaou aledovárrtrrg toutéž lntengltou a etcJnfu fanatlalnen Jako kdysl
.cíla nábožensLé. Neď nápadrté, Že Je s1ce odllšný oboab těchto světovýcřr cystónů
Že věel v gané JeJlch podetatě cxlatuJc tatáž potřeba, lrteré ohpovídaorlentecg'
Jí? Porozunění "náboženelénu. cbaraktaru talovýcb hrlturně podníněných avěts$ch
tenócncí Je klíěen k pochopení nouloo a lrraclonárn{g! snah, v nlchž Je třaba
epatřovat lnd1vlduální g.lpověd1 ne l1dské bl€ d áÍlí orlcntaco a oddání. Ťín přlchá.
zíog k výpIedku, že potřaba aysténu orlentacc a oódanostl Je gpolgěná věeu l'ldeu'
že Je všek odl1šný obea}r ayetéd, Iteré 1ycháaeJí vatříc této potřebě. Potřeba
ayetéou orlentace a oddenostl tvořÍ podgtatnou ěóat lldalého bytí. NeerlctuJe žádný e1laěJěí pranen energle v ělovětu. čtovgL ac uůže ovobodně rozbodnout pro zbožr1deal1até. a
ňování nocl e deatrukcl nebo pro rourrn a láahr. Yš1qbnl llóé Jaou
h1edeJí něco, co Jde nad rrloJsní qyaloveně těleenóbo Donentu. Lldé ge 11ší Jen
v ldeálech, ve které věří. Yěecbny 1deá\y, věetně 1deálů evětových 1tleo!'og1í' nupotřeb a tkouĚsk' kollk prav(y obaahuJí
aíno považovat za proJevy těchže.lldalýcb
a do Jalé níry aloužÍ ělovělu.
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Oaobnogt
Všlcbnl lldé Jaou eteJní, protože vš1cbnl stoJí v téže .lldské ettuacl' a Je.
rozpory; Laždý ělověL ge ltěí od.drďróbo způaoben'
crlatenclólníul
Jín1 zvláátníd
gvoJ
problóu.
neouePro llóalou erlgtencl
lldslý
11,erýn řeóí
Je cbaraEterlattclá
cená rozltčmat oaobnoctí.
uděděnýcb a. líc}anýcb payc}rtc\ých vlaatnoetí'HeOeobnoatí 392rrrn{ptotalltu
r{.c}raraHertzryJí Jed1nce a vytvářeJí orro zvláĚtní a Jcdlneěné to}roto Jedlnce.
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gpoěívá na přodPonadu 18o1oÝané b;Éostl Jeolnce' ele Ba vrtebu Jedlnce r d!úýD
.ottúto
rrlocobDícb
Ltdeu, }l přírodš, rbě ggánr. tín oc paycboana$za etává
gatatro. (Sulllvan).
lato paycboanalytlcLá
tendence néaloituJe Freudovu ebgra}terologlt v některýcb podetatpýcb bodech: Za prvé v předpoLladu, Že v poóetatě LaŽdého
chov&rí tlví clraralterové xyaýl lterá se Erreí vyvozovat pnávě z toboto 36gi7an{;dá.
gtlnó - nsDotřebuJe být věle, že vyvíJí oítý, Jlcbl o1 dotyěqý - af Jeou Ja}loll
ryo'
don. IoJe teorle eleduJo Freuda t v too' ře to není Jedaotllvý cbaratterový
kte1"1t předatavuJg fundauantólnE óanou entltu cbarattsru1 ale všeobecná ltváraění
*bara}terun r bteré ae Jedaotl'1vó charabterová r7ey odvoluJÍ. lyto cbaratterovó
ryry Jaox výgledlen eouladu Dr&ě toboto zvlá5tního ztvárnění chara}toron nebo'
Jak to nazývún !á, cůarsbterovó ort'entace.
Blavní ro'díl nea1 torrto a Preudovou teorlí spoěívá v ton' že vlaatrrí zíLlad
cbara1teru ge nďr1edá v rúsnýcb foroácb llbÍda' ale v rdsqýeh zpúaobeeb' ttarýB1
Ee ělověk dogtává do vltabu ke avětu.
,dr}vet
ge doot&á do vatabu Le evětu tědto
apóaoby:
o věcn1
1. oavoJanín a aslnllací
a. tín' že oe dogtává do vztabu l lldgo (a L gobě aanáuu}.
PrYní ly[oob nazýv&e aatullaěnítl Plocooon' ilrubsl Droc€a€ts segDo1oě€Dště!í.
rrrěovángl tngtlnlteg.
jeou
člověL gt !ůoožnoatnl, neJaou tedJ,'Jabo u lvířet,
oba
groduhrJe
vlaatníp výbnen. IóJalýn
ře oovollt věcl' }tcré leží nlrc ně{ nebo bter{
go
gvé
přlavoJlt
nebo
nlnl
nugí
všats
aby rcbl ubJlt
a
aalnlloretr
et
lp1oobea
Je
g
Irrsí
n6nůže
bga
vgtabu
L
lÍt
a
drrrhýl.
ostata&
oe agoc1ovat
potřeby" Právě ts!
Le bře, L výcbově
nínl, a{ u! la úěeleu avé obrany, .práce nebo geluálního ubJení,
p|gj!ílníbo
.
vlastn1ctví.
Al.o krouě tole
sproetřbfltggÁn{
lnaloatí
6
nebo
nltleře
být a nlnl za Jedno' JaLo
bo Je prp něJ ř1votn6 ilůlařltá být ve vztebu a oatatnínl'
g.órrěevaíp adra.
neenee1telná
lgolace
neslučltolná
a
'Abgolutní
eluplny.
Je
Bouěáat
ge
neJrůzněJšín
11úÝgtebu
n0Že člověk dogtat do
ts oatatníu
r;ín. I v tonůo obledu
gpoluprecí;
goutáží a
goben. Iůžc pílovat nebo nenéml&ět' aůře vol1t.rezt
džc qyna
}tcrý
Ra
avoboóě
rovnoptávnoctl
nebo
apočívá
autorltě'
oyatéo'
budovat aoctclní
v JaLóbl'l
forná a Jcbo cbarebter ga
nabo potlaěoYárrí. IusÍ cl však vutah vytvořlt
proJcvuJa ve lvláĚtní f,orně Jeho vatahn.
Ý blerýeb oe Je$noe dogtti'á do wtabu k ololnígu avétu' tvo- .
I:rto orlsntaco'
ge dá te{y itcf1novat JaLo ($llattvně
ogmnc!'!q:g)
ří,Jáilro'cbanaLtcrrr.'CbaraEter
wáděna
Egcr{le_ělověLa
bšhen
DFocecu
a-agaoolcčenštění,
ňíž
aglallacc
do
Je
{orna.
eaerglc řídí' Je bto1o6tc\y výzaaoná. Protořa Jednání
o1o1noat, ře gr prychlcM
vzor7, žlvot. by bvI obrožcan t{yby
ě1ověba není urěovórro vrozeqýn1 lngttnbtlvníní
pň1
po ilúLlaónóe uvélenÍ. člr,rěL
Lařdég
něl
roghodovat
teprve
Jednárrí
Eg ělovÚL
pu
}nuaí ěagto JedBet qrcblcJ1,
než
rdlýby tseřaó chování
rrooŽňuJc vědod pře{Ělení.
noř
bylo výeloillsn proryšlenýcb rogbo.lautíl Pa} by Jetlna1 Ještá mobcu fsÍpor'rěJl
pojatí
Pod].g
bďtavlor1gtlcbóbo
ac správqýtn frrngpvónín.
ac ě!oby byIo aluěltelná
rgagpvat tín' že vg avén JcÓnÉní a 4yš1ení vyvíJí lvýFl
věL uěí Poloautonatlcb
rcrotr to do urělté drE aorňlaď'
lrlcró ac daJí oanaělt Jako poúníněnó reflg1y.
ge
přďtlíří'
ža ty neJblouběJt zabořeněná rqy\r a DoJetí' tterá ělóvě.
přcce
ěaeto
q7ropt\r ze atrultur5r
a které Jsou vůěl teždé zaěně reslatentní'
Ea cberatstorlruJí
gvířecíbo
pno
S1atén
nůže
platlt
cbarakteru
ělověLa
Jalo n&ralba
Jebo charabtefu.
.Lanal1aována.'
paL Jednání
nu e$bí. iÍgotllŽe Je oner5le
aparátu lactlnltu,.bterý
podlc cbaraLterur. Iože být, Že ten ě1 onen cbare}t.r Je a rcrďrn{probíbá.várně
ho trledlela nelítorrc.í, gvénr noďtg11 vĎaL u-ožňuJe. dúalodné aprármé Js.la{fuií 8 oBÝo.
boruJc bo oil břenne délat v!$l nov6 a pioryĚleaé roďrodnutí. Iúte 3ařÍd1t evúJ !1-
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ě}ověL Drodá gYou
věLe L aobě ganánu. Polud úspěcb da].ebséble závtgí na ton, JaL
zároveř.
vlagtní osobnoet, považuJe a& gebg za zboží, nebo za plodavaěo 1 rboří
Na
štóatí.
ncbo
žlvotě
čtověr ná větóí záJen na oířc avó prodeJnostl než na avóa
noJvětší
tr}ru ogob nraí být ělověk v nóag e mueí vědět po Ja}áu drrůu oaobnoatl Je
gdělovací.Droat.
naaové
zproatředbovávalí
poptávka. Deta1lní obraŽ úepěBnébočlověka
Úapěěqý ztělcaňuJí
oncy..
uěící JaL ná c1ověk udělat.btg
ře.lEy' rodlna t Ěbla,
gouěaeně za zbobí 1 za prodavaěc
žlvotní norgu. PoIrrd ce uodcrní č].ověL považuJc
kteró se qrryLaJí Jcbo
předpokladccb,
toboto zboi1!, Je Jeho cebcvéóouí závlgIé na
uá úcpěcb - Je cenqý, ncná.l1 Jc bezcenný. .ÍeetIlžc ělověL věří'
Lontro1c. Jegtuře
na Jebo vl.aatnícb lltle|ýeb tsvaIttácb' ale na
ře Jeho vleetrrí lroónota nsní z&lalá
neJlettí
úepěcuu v gtále se něnícÍeb podníntsáeb trbu, pal ae Jebo aebevědod stÚvá
něří vlactní
a vede L rozvíJení gtá.Lé potřeby po uznárrí ogtatnínÍ. PoLrú ělověts
čtovět nclrrdost.
pro
a
důetoJnoet
c1t
se
Jatý&oll
hodnotu na z3ěnácb trlru, ztrác!
Přl trřní
se
aebóu.
aán
nůže píožít aán agbe Jako negáv1g}ou bytoat, být lilentlctý
zboří'Iteró
oríentacl gtoJí ělověL voěl avýn vlagtnín achopnoeten JaLo voěl ctzíur
protože
uněov&o glF
labllní,
hodnocení
Je
Je
cbcc prodat. Poclt ldentlty a vlaataí
.Jgoo
g1
přeJete
me
takový' JarýE
nou ro1í, ktgré ět.ověL dže brát podle aásady:
něu ryalí octattú.
&ít.r ě].ověL bledá Jlatotu o aobě ns v gobě' ale v tou, co el o
tlest!.llc
všaL Já
poclt
pravý
litentlty.
za
a úcpěcb Je nábražlou
na trbB. Preatlř
ghrteěně přetlatavuJo cena' Jalou dogí.
a ná ectropnoatt neJrou Jedno a totéř,.poton
]'íu na trbu - nag aanébo.
acbc1 alc
Povďtu zboří.nán ncJen Já eán' a1e 1 druzí. Ant onl oepi"a"tan'Jí
na avou aněnnou hodnotu' zatín co Jctu ěáat, Lterou prodávaJí. .Igou rgórrbvatelní
!e
a Jedlměaoet
Je přítěží' lldé $aou g1 rovnl v ton aryclu'
Jtcb lndtvlduallta
gc proJevrrJe ve vĚecb llda\ýcb
ce od aebg ne1í.á!, Ža Jaou odosobněqt. Íato ololnost
1 wtehý Itdí uvatazícb, protoře zaknňuJe-ll ná kařdébo Jcdnotltvce, ctávaJí ec
dr.růóbo.
z1 Eebou povrcbnín1. I,ldé neJeou scbopnl pocboplt Jed!'ncěooct e závígloat
ná
urcřn1t
Iyělení
v
nyšlení.
tato orl3ntac€
Je proJenrJe v nlloatqýcb vataríeb t
zatín co pravda Jabo poóatata Jenr ac atává vedleJěí. San v!věcí1
pouřít
úspěĚně
latíu eo
itění se gtáYá lbožÍn, náetroJeu pro něJaLó cílc, ebfoná'óěníu lnforlací1
poc1[uJí
pravdy,
a neuřlteěnánrr ryólení Jež ualluJc o Poanání
voěl naprakttckónu
protože
norePreaentuJe !áilnou tržní bodnotu. lrlní orlentacg Je slee
l1dé deopekt,
11Ěí' protoÍe na
ale zóroveň ge od ostatďcb
. Jednou z neprodutstl.vnícb orlentací,
sbrozdíl od předcbogícb nerogvíJí nle1 co by v ělověLu potenclálně erlatovalo.
taěaá podstate trlní orlentace gpoěívá Y toa, že tu není rozvíJen !áilqý cpea1flclý
gtáIou loostantou této
a gta1ý vztďrový ayatéu. Scbopnoat uěnlt poetoJ Je Jedlaou
které se daJí neJlópe prodat. DonlnuJÍor1entace. RozYíJeJí ae Jen ty vlastnoett,
aapInlt rcnntálně
aí acní EvláĚtní pootoJ, ale vektruno }tará 99 dá neJrycbleJl
r
to ovĚel nerngnsuá řádnou vlaatnogt ve vlagtníu glova
aetrřááaněJĚí vlaatnogtí.
Lterá Je qyněn{na
saneJvýš Jde o rolt ncbo p|odctírá.< nšJató vlaetnostl'
cryllu.
prodává' Je
ělověL
fo
co
v toe olanžtlrr, ve H,eréu v1nllnc potřeba aěJatsá další.
žtlilaá apctrřsí orlentace Jc vnítřoí pr&dnota'
cebopnoat brát ro11. PředpoLlaóg!
.vy!ěatt'
ryr
charaLterový
rrrěltý
aebol
nedale
bž{ý
by
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ge tÍn ocbroqrJs. t'egtIlře
ělověL
nÍB úbd'!'
Jobo vlagtÍú lupuls L produLtlvltě
go
lsží nlno Jebo vlastní Já, dvo.
uřívá avé aí\r produttlvně1 pak nůŽo prožÍt to'
gLutgčDost, nebo gencratlvReproťlutttvně'
přeerrě
že
tÍn
aaznanenává
zgteobgp.
Jío
př1Jne,
přetvoří
oŽ!v!
a
eponténní ektlvltou vlaatnícb du.
ně, tía ža skuteěnoet
Ěevníclr a cltových Ell. ExletuJí zaaěná rozdíly pokud Jde o pooěr oezl význaoem
obou drrr}rů pto.žlvénl, t kdyŽ LaĚdtý čIověk - e výJlnkou ertreorrÍch případů - Je sctropen obou reakcí.
t
Y naěí krr}tuřg Je vĚaL ěágt rc1at1vní atrof1e generatlvního drtůu, kd;r ěJ'ověk
rozpoznává věcl Jaké Jaoun ale aanÍ a to prožít to' co v1dí. to Je perfektní .rga1leta'. v1ťlí všechno co Je na povrcbur á1é nepronlká k podetatnému a nenlžg gÍ
předetav1t nlc' co není Ještě v1dlte}né. vldí Jednotl1Yoett, ne celek: strory, ne
leo. Reslita Je euarc..later1á1nÍho. Naproti touu drrěevně naruěeryl ělověk není acbopen vldět stnrtačnost" Peyehotlk at buduJc vnltřní Ekuteěnost' žlJe vc vlastníru světě a obvyklé ťektory ekutečnoetl Jsou pro něJ neekrrteěné. VyavětluJe udá1oetl v souhlage se svýc'1 po*ťtyu lea utri*{ii,rn,a to' co ge ve skuteěnostl děJe. skutečnost Je
konta}rt s real1tou. olak rcal1ata,
syntrol' je}ro rr}*etního r:vět,*nno ree}1ta' atratll
tak duše:;něner'*šený jsou ne;a*cní''er;lon ee gtává pro 'poleěnoot nezpůoobltJÍn,dru.
bý Je ochuzen Jakr l'ldská byt'oot. Jebo poJetÍ sk.rteěnostl cbybí Jgkáko}t hloubko
a perspekt1va, Je to zrretvořend shrtačnoet" Reallsnue se zdá být opaken duševní
narušenostl, a1e Je Jenlla JeJín doplňken. Sk'''* Tnýn opaken rea11aou a duěevní na.
ruěenoat1 Je produktlvtte' t'o Jeet takový vztah k světu, kdy nornáIní ě].ověk evět
přrJíná Jaly Je s souěetně JeJ dí$ svýn vl'aetnín el].án ožlvuJe a obotracuJe.PředproduktÍv1ty Je exíetence obou sll, obou schopnostÍ, reproduKlvní 1 gepob)"odeur
rroratlvní" Nor.nd3.níčlověk nú obě tyto síly, při ěenž Jedne nůžepŤevažovat..JegtliĚe Jedna ze ell odumř*' Je člověk neaocea.
A co proriukL1vní čiověk produkuJe? Met,*riÉlní věc1, uněxeeká díla a qtrš}enko.
géo' Prové systéry? Také, 81e ggJg.Ůl9!.1!!jšín-přeC.q{!q4"goduktá:{.tffl9.čkYě\
(pcdl.e
angrnenó
spotřebu
llrekých
sK1vlta
duH''1.vní
eci:opnostÍ
Sp1noay}, Je vyjáriře*
na obrgzgm Goetheova 5.gugte' věčně hledaJícího sryol ž1vota. Produ!*Ívní aH,1v1te
Je ldentíckó s dobrem" Frojevuje oe ve spec1ťtc}sc}r a}*ivltóeh produkt1vního uÍio.
várrí a ryělenÍ. Proůuktlvlta je odpovědí ětrověka na Jeho }r}awrí norá]'ní prob).éuana peradox líclo&é exÍstencoo který tkví v tomu Že č].ověk Je són a b1edá apoJení
e drutrýnu že trl'edá druřnogt l neaávis}oEt. č].ověE ee přlvádÍ do produktÍvního vzta.
tru k světu tínn že je aktlvní a kontenplgtlvní" Lástou a rozuruéll chápe svět duěevně a' enoctondlně' vn1ká 5nd por*rch Jevů' doatágá se do gXt1vpÍho vatahu k avě!u,
ehápe JeJ" Flr-odukt1vní ]-áak,a $o péěí'o druhé}ro, pocttea zodpovědnogtl za ,ťtruhébo,
reopektero pšed druhýnna chápeJÍc{ poroztuění.. Produtttvrrí qyš1ení J-e pgE tqkové
v něná rie*{ suaJokť' Yůěl obJektu }}rosteJný, a3'e působí na obJeki, ná
ng"š.}.ení,
ne něJ. ProdqktÍv*í ryšlaní Je dále ou5enrvnťl vddí věobJekt
cáJen1 o<ipovít1á
o
cÍ v Jejlch Jeótneénostl t v JeJlctt vztqbovén systs'qu, a Je uryšleníu, heré poznájevu' celek, ne$gn aepekty' e}e gorry1elý obrozo atrutsturu. Froduktt.vvá totalttu
ní ryělení Je takto určrt,vánopřÍ'roaenoat{ objektu JakoŽ 1 p*{::*aenoatí oubJektu,
který se dootúvá během procee}u ng&Lení do vzta}u be aYénu obJektu. Polarlta &ez1
obJe}*lvltou a eubJekt'lv'1tou Je řno produbtlvní ryšIen{ právě te&echarakterlgtlcká
jako pro produktlvítu sanu. Koneěně produktlvní a}*lvtta atoJí protl názoru, že
člověk Je od přínody len1vý s cuaÍ být k akt1vltě nucen; je to a}edovárrÍ př1rozenýclr eklonů vytlžíván{rr svých stl1 JeŽ ovšeg přadpok}ódá svobo.du, hospodářeké za.
beapečení a ppolečnost, ve které ee prÁca stává plnýn výraaeu llds!ýeh schopností.
Produ]rtlvnÍ e}:t{vttgl srodr:kt,1vní láska a preduH'1vní ryě)'ení Jsou eožné Jen teh.
dy' jest}-tže ee čl*a:ůkr:'rlŽeuvoln1t a být aám sebgu.
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Z to|to, co Jsne vyIož1ll rryp}ývá' že v asltnllačnín proc€ o u a Y ProcEau a€ g poTato
leěenětění tuuEÍ erlgtovat urěltá příbrrznoet nez1 různýul aožnogtni orlentace.
tabulka znázorňuJe probrané orlentace a JeJlc}r afftnltu;
zeaoo].ečpnětění

gslnllace
I.

Neoroduktlvní

orlentace

a) Repreelvní orlentace
( při Jíuání)
b) VykořlsfovateIaká
(braní)
c) Křeěkovgká
( uchování)

orlentace

d) Tržní ortentace
( sněna)
II.

ortentace

nesocbletlc$
( věrnost )

aynbloza

sadlatlc\l
( autorlta)
deatrukB1vně
( Éebeproaazení)

ólgtance

1ndlferentní
( apravedlnost )

Produ}ctlv{rí orlentace
Precovat

nllovat'

roaunně ryalet

orlentace
Zde Je třeba krátlé}ro qyevětlení. Beceptívaí a qlkoř1elovatelaLá
a wRecept1vaí
zařrrnuJí nezlosobní vztďry J1né}rodrďru ncž křeělovgLá or1entaca.
a těnl' od n1chž
pootoJ způeobuJe gvóho drrrtru lnt1n1tu e blízkostl
kořletovatels}ý
U receptlvnípotřebuJc.
to,
co
chce člověL enírnýn nebo agreelvnín apúaoben doetat
e1lněJší 81 dá věe1 JeatllŽe
ho postoJe ilont'nuJc podříaenectví, ono Eago.Tlatlcká:
ge
něL.lo
dobra
otarre
věeho
Jlqý' kdo nl v rynbtot1ctsén
se Eu podrobín. Pranenen
naprotl touu větavazku dá všec}rno, co potřebuJl. VyLoř1etovate].ská orlentaee vede
paL
Ělnou k aad1at1clýn evazxůn. rleat11že vezan to' co DotřobuJl' J1nénrrnásllíu'
.bo nusíp ovláánout a uěln1t z něJ povoln"ý obJelt své panovaěrroatl.
podorrňuJe křeěBovgLá
T protlkladu k receptlvní a vyLořleřovatclgkéortentael
něgo a Pra&'nu
dostat
l{eapoěívá
na
oěe}ávání
ortentace d1gtancování ae od Jlqýcb.
LřečhrJc
a napoužíto
že
}ežícíbo vně, qýbrž na tou, aby ělověts něco vlaatnÍl tín,
vá. Důvěrný poEěr k okolnínu světu by znaroenal ohrožení autarktnílro bezpeěnoatní}ro
nebo poclfuJeayaténu. KřeělrrJící chgraLtEr ná gLlon L tonu odklánět ee od J1nýcb
poatoJ právě
11 Je JaLo.otrrození - znlělt Je. Pro |t|ní ortentacl Je dlstaneovaný
orlentacl ná gpÍĚe přátele\ý
ató v protlkladu ke lřeělovsló
tak c}rarapertet1cxý,
r1yžaduJe
druĚné forry povrchnínež degtruktlvní charaKer. Prtnclp tržní orlgntace
ho nevazovóní kontanů a znanená Jen v bl.uběÍn ducbovnín eněru ngdogtatek vztahů.
Iíéení rOznýcb orlentací
Iogud Jsne probíralt Jednottlvé itrrr}ry neprodrrltlvních a produktlvníctt orian.
Takovj
tgcí ta1' JaLo by byly oddělerýnt a zřetelně vzáJeurě rozailqynt entltanl.
způsob ae zdó být z netodlckýc}r důvodo oprávněný, protože Je třeba rozrrnět podetatě Egždé Jednotllvé orlentace, abyo}rou 4oblt přeJít l JeJlc}r konbinacín. Pr"otožg
ŽédnýcharatÉer ovšen není n1kťtyvý1uěně repreeentovárr buě neproduK1vní nebo produplvní orlentací, uáne ve,ehateěnogtl atále co dě1at ae eníšenlng61.
Př1 nožných koub1nací dzných orlentací nusíne rozllšovat nezl g!úšenínou.
.
.neproduktlvních orlentací nezt sebou á eroíšenlnouneproťtuLtlvních or1entací a.pro.
dukt1vnín1. Některé z neproduKtvních orlentací ukazuJí na urěltou vzáJeunou aflnt.
tu.Tak ae nepřík}ad nígí reeeptlvní orlentace ěaetěJ1 s ýykořlgtovatelskou neŽ
s křečkovskouorlentací. 8eceptlvní a vykořtefovatelské ortentacl Je spoloěná b}íz
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Vykoř1eřovatelgkó

or1entacE

Necatívní eepekt:

aapekt':

Poz1tlvní
-

aktlvní
1n1clgt1vnÍ

vykoř1etuJící
agres1vní

cí1evědoný
brdý
lnpulslvní

egocentrlcký
povýšeny
tozvážLLvý
arogantní

eebeJ1etý
zíakévaJící

svůdný

5řeěkovská

-

orlentece

Ne8at1vní áepekt:

prakt1cký
ekonon1c\r ryelící
uváž11vý
rezervovaný
trpě11vý
opatrr1ý
stá1ý
nírný
přlpravený
pořádný
netod1cký
věrný

bez fantazle
1aLoný

Poz1ttvní

}

(uchovat)

poz*.l:lí-gsgtt'

nedůvěř1vý
cb1adný
1etarg1cký
boJácný
tvrdošíJný
1enlvý
nec1tový
pedant1cký
pogedlý
poseg1vnÍ

Tržní. or1entace

.

( brát)

Negatlvní

aepeK:

neatá1ý
děteký
svázaný a přítonnoatí
bezzáaadový, bez cltu
nescbopný sanoty

upřínný

soclálnÍ
experlnentuJící
nedoguetícký
řádný
vědychtlvý
1nte11gentnÍ
schopný př1zpúsobovat

aapekt:

oportunlst1cEý

cílavědoný
zněnyschopný
nled1etvý
dOvěřlvý
otevřeně

( gněňovat)

pro bodnoty

bez cíle
relatlv1at1cký
ětnný
beztaktnÍ
1ntel.ektuá1a\ý
ge

bez volby
lhosteJný
pošet11ý

to1erantní
.1pný
velkoryeý

rozhazovaěný

Poz1tlvní' a negatlvní
aapekty neJaou vzóJeurrě oddělenýnl
ekrrplnanl.
produktl'vní
orlentacÍ,
hlaae a právě převl&taJící
nůŽe být keždý z těchto
terových ryeů popsán JaLo bod uvn1tř hont1nulty. rJegtllže Je produktlv1ta
2?537 r
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