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Požadujeme:
• základy práce na PC, řidičský průkaz
• ochotu učit se novým věcem
• vysoké pracovní nasazení 

a časovou flexibilitu
• komunikační a organizační 

schopnosti

Nabízíme:Nabízíme:
• zázemí kanceláře 
• možnost služebního vozu
• neomezené finanční 

ohodnocení
• motivační provizní systém
• komplexní systém zaškolení

V případě zájmu zašlete Váš životopis do 31. 7. 2012 
na e-mail: info@realitymacocha.cz

PhDr. Jindfiich Urban, Ph.D.

Objemná studie realizovaná ve
Spojen˘ch státech ukázala, Ïe se
du‰evní stav studentÛ v prÛbûhu
desetiletí zhor‰uje. Americká pro-
fesorka psychologie Jean Twenge
do‰la ve studii, kterou realizovala
na pûti americk˘ch univerzitách,
k nelichotivému v˘sledku. Ve srov-
nání s rokem 1938 trpí mladí lidé
aÏ ‰estkrát ãastûji afektivními poru-
chami. Také pocit strachu a poru-
chy osobnosti a chování jsou pod-
statnû ãastûj‰í.

Je moÏné porovnávat du‰evní
stav celé zemû po tak dlouhou do-
bu? Ve Spojen˘ch státech byli od
konce tfiicát˘ch let dvacátého stole-
tí dotazováni studenti pomocí MM-
PI dotazníku, jehoÏ 567 otázek za-
bralo mezi 60 a 90 minutami.
Vzhledem k tomu, Ïe pfiedmûtem
prÛzkumu jsou symptomy a ne spe-
cifické diagnózy, mohou b˘t v˘-
sledky povaÏovány za spolehlivé.
Data celkem 77 500 studentÛ jsou
stále k dispozici. 

Nabízí se otázka, co mohlo zpÛ-
sobit tuto závaÏnou zmûnu. Jak se
domnívají autofii studie, nejnápad-
nûj‰í zmûnou, která mÛÏe b˘t kofie-
nem tohoto stavu, je panující ex-
centrická orientace, která vytûsÀuje
intrinsické motivátory (spoleãen-
ství, Ïivotní smyl, sounáleÏitost) ve
prospûch hodnot statusu, penûz
a vzhledu.

Americk˘ psychiatr Keth Albow
varuje pfied „záplavou psychia-
trick˘ch onemocnûní”, která bu-

dou silnû zatûÏovat zdravotní stav
populace. Pfiedepisování pilulek
v této souvislosti ale nedoporuãu-
je. Nutná je podle slov Albowa
„armáda skuteãn˘ch peãovatelÛ
o du‰i”, ktefií pacientÛm empatic-
ky naslouchají a dostanou se do
kontaktu s jejich nejniternûj‰ími
my‰lenkami a pocity, aby pacienti
opût dokázali zvládat své emoce.

PhDr. Jindfiich Urban, Ph.D.

Psychologické okénko

MLADÍ A BÁZLIVÍ

Ve spolupráci s PhDr. Jindfiichem Urbanem, Ph.D. pfiiná‰íme na‰im ãtenáfiÛm dal‰í díl rubriky
Psychologické okénko. Tentokrát bude pan doktor Urban popisovat v˘sledky studie provedené me-
zi studenty v USA. Pokud tedy máte, nebo budete mít doma studenta, doktor Urban doporuãuje
vûnovat pozornost nejen jeho studijním v˘sledkÛm, ale také psychické stránce v˘voje, jelikoÏ Ïi-
jeme  v dynamické a rychlé dobû, která sama o sobû klade vysoké nároky na du‰evní zdraví ãlo-
vûka. K ãemu by nám bylo vzdûlání, kdybychom nebyli zároveÀ alespoÀ spokojeni? Platí to, Ïe
vznikající psychické problémy se nejlépe odstraÀují jiÏ v zaãátcích pÛsobení tûchto problémÛ.


