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Pod pojmem osobnost si představíme soubor relativně stálých charakteristik člověka. Jsou

sice psychologické školy, které tvrdí, že nic takového neexistuje, že se máme věnovat pouze

popisu chování, ale většinově je koncept existence přijímán jako užitečná pomůcka pro

orientaci. Také skončily spory, kolik se na rozvoji a podobě osobnosti podílí příroda a nakolik

výchova (nature versus nurture). V současné době existuje většinová shoda, že vrozený je

temperament, zatímco charakter je především výsledkem výchovy. Míra inteligence je pak

významná při uplatňování životních potřeb a cílů. Jsou badatelé, kteří rozeznávají inteligenci

krystalickou, spíš konzervativně orientovanou, uplatňující se lépe v obdobích klidu a

inteligenci fluidní, liberálně orientovanou, flexibilní a kreativní, jejíž přednosti vyniknou

v dobách změn a zmatků.  Zjednodušeně si můžeme představit osobnost takto:

Začněme pohledem německo-amerického psychologa Erika Eriksona (1902 – 1994), který

nekončí své sledování dosažením dospělosti, jako většina odborníků, ale vnímá vývoj

osobnosti až do vysokého věku a vidí jeho jednotlivé etapy jako určitý konflikt mezi dvěma

polaritami v daném věkovém období, který podle toho, jak je vyřešen, posouvá člověka dál.

Na vrozeném základu se tento základ kultivuje a současně s spoluvytváří charakter.

Hodnocení temperamentu bude v dalším oddíle; vývoj považuji za problém zásadní, jednak

proto, že jeho jednotlivé etapy pochopitelně usměrňují projevy temperamentu, jednak

ovlivňují celou existenci a jednání osobnosti. Protože v celém našem textu jde hlavně o téma

deprese, je jistě klinicky i léčebně významné, v které fázi tahle porucha člověka zastihne a

jaké plány se mu bude snažit překazit, ale také, co z minulých dluhů mu zbývá dotáhnout do

dobrého konce.

Základním tématem prvního období je důvěra proti nedůvěře. Jak již bylo zmíněno, mezi

novorozencem, kojencem a batoletem, jehož amygdala je v neustálé pohotovosti a jeho

matkou se vyvíjí připoutávací vazba (attachment), během které se dítě přesvědčuje o své

hodnotě a o bezpečnosti okolního světa – v této fázi reprezentované matkou, která je



v optimálním případě dostupná a co se týká potřeb dítěte, dobře programovaná a správně
odpovídá na jeho signály.

Dítě v tomto vztahu není pasivním příjemcem, umí si o své potřeby říkat, svůj požadavek

prosazovat a na matku „se zlobit“, pokud neplní jeho potřeby, po kteréžto fázi přichází

usmiřování. Nevýhodné je, když je matka nedostupná (například pro depresi). či ještě hůř,
dezorganizovaná a dítě pak své potřeby vymáhá stále naléhavějším způsobem (což může

přetrvat do dospělosti), nebo se obrací do stavu nedůvěry.

Přestože potřeba správně fungující matky je intenzivní nejméně do dvou let, objevuje se

již po roce další stadium. To končí ve třech letech současně s velkými změnami, které se

v mozku odehrají.

Druhé období se vyznačuje snahou o autonomii oproti pochybám a studu. Dítě zde

začíná více prosazovat svoje ego, současně je vystavováno prvním požadavkům socializace,

ovládání svěračů a zachovávání čistoty. Hlavní ctností tohoto období je vůle, kterou se dítě snaží

prosadit.

Definice studu říká, že to je bolestný pocit vyvolaný vlastní nedokonalostí, vadností,

nedostačivostí. Zde je třeba jak na jedné straně účinně podporovat samostatnost a vlastní

rozhodnutí, tak stanovovat hranice, které jsou jasné, konzistentní a stálé. Dítě nemá dost sil,

aby prosadilo všechny své požadavky, ale ovládá skvěle manipulační postupy a na to je třeba

dát pozor. Chválou nešetřit tam, kde je to zasloužené, odolávat současně manipulacím a

rozhodně se jimi nenechat napálit a nepodporovat je. Děti, které projevují nadměrnou

stydlivost, vyhýbavé chování při setkání s cizím prvkem, by měl být více povzbuzovány,

protože pokud tato charakteristika výrazně přetrvá, projeví se často v dospívání jako

úzkostná symptomatologie. Stydlivost a obava z nového je více podmíněna biologicky a její

rozdíly pozorujeme i u mláďat jiných savců-

Tam kde stud není překážkou, se dítě snaží uplatňovat své požadavky a projevuje také

velmi srozumitelně svůj nesouhlas s tím, co se na něm vyžaduje a co se mu nelíbí. Je to

období přirozeného negativismu, kdy je dítě ze setrvačnosti schopné urputně trvat na svém

„ne“ i po nabídce něčeho, co má oblíbené. Řešení jeho vzdorovitosti by se mělo odehrávat

demonstrací síly a moci rodičů – když odmítá někam jít, tak je vzít a odnést je tam – ne

vyhrožováním nebo vyvoláváním pocitů viny. Podstatou tohoto postupu je poučení, že se

musí podrobit a současně je tam úlitba, že nemusí jednat proti své vůli.

Podle Eriksona, toto je období, kdy se rodí pozdější dospělé postoje pohybující se mezi

polárními kvalitami lásky a nenávisti, spolupráce a vzdorovitosti a svobodou vyjadřovat  své

oprávněné požadavky a sociální nejistotou s nadměrnou ochotou k přizpůsobení.

Ve třech letech vtrhnou do mozku mikroglie, které nepatří k nervovému systému, ale

pocházejí z jiného zárodečného listu a provedou tam rozsáhlý prostřih (pruning), přičemž
prostříhají velkou část do té doby vzniklých nervových spojů. To je proto, aby mozek nebyl



přehlcen informacemi. Představuju si to jako když někdo tři roky shromažďoval knihy, teď
jich většinu vyházel a nechal tam z nich jenom obsahy. Současně mozek najíždí na jinou

chemickou podporu ze svého ukrytého dvojčete – střevního mozku – odkud už dospěle

složený mikrobiom začíná pracovat jinak než dosud a také dodávat jinou chemii.

K plnému pochopení toho, jak vnímal další období vyznačující se polaritou iniciativy a

viny Erikson, je asi nezbytné udělat malý výlet do psychoanalýzy, jejímž konceptům byl autor

poplatný. A to nás zavede hluboko do minulosti, k Sofoklově tragedii Král Oidipus. V tomto

dramatu hrdina nevědomky zabije vlastního otce a když zničí Sfingu, která Théby řadu let

trápila, ožení se s královnou, o níž netuší, že je to jeho matka a zplodí s ní několik dětí.

Bohové, kteří zápletku namíchali, se náhle pohoršují, už se na to nemohou dívat a sešlou na

Théby mor. Všechno se prozradí, matka Iokasta se oběsí a Oidipus si vydloube oči a

doprovázen dcerou Antigonou odchází z Théb..

Freud transponoval tento příběh do vývojové fáze mezi třetím a čtvrtým rokem. Podle

jeho teorie se chlapec v tomto věku chce oženit se svou matkou a zabít otce (Oidipská fáze

vývoje a kastrační komplex). Má však už dost rozumu, aby věděl, že se mu to nepodaří a
namísto toho nastupuje strach, že otec by mohl jeho plány prokouknout a sice by ho nezabil,

ale mohl by ho vykastrovat a on by pak byl méněcenný jako holky. Dívka naopak plánuje

sňatek se svým otcem (Elektra komplex rovněž podle řecké mytologie). V příznivém případě
dítě úspěšně vyřeší problém a ztotožní se s rodičem stejného pohlaví. Pokud se mu to

nepodaří, může mít v dospělosti problémy v partnerských vztazích.

Podobně to viděl i Erikson, navíc dítě v tomto věku již je značně iniciativní a ne všechny

jeho činy jsou ve shodě s požadavky jeho výchovy a požadavky, které na ně později bude

klást život. Je tedy nutné jeho aktivitu usměrňovat. Je to období, v němž jsou položeny

základy sociálního chování a také základy morálky. Rodí se zde struktura svědomí, která má

podporovat žádoucí jednání a bránit nežádoucímu. V této fázi se mohou také vtisknout

nežádoucí vzorce vedené nesplnitelným příkazem (např. buď dokonalý!), které v dospělosti

jsou základem neurotické symptomatologie (a transakčně analytických her).

V šesti letech začne dětský mozek generovat dospělý typ elektrické (EEG) aktivity a to je

doba, kdy většina kultur posílá dítě do školy. Až do dvanácti let, než začne adolescence,

které se bůhví proč přestalo říkat puberta, mozek doslova nasává teoretické vědomosti i

praktické dovednosti. Mezi vrstevníky je vysoko ceněna motorická obratnost, vstřícnost,

radost (viz například mnohem větší oblibu Rychlonožky než všech ostatních hrdinů Rychlých

šípů), nekonfliktnost a ochota pomoci. V tomto období také dítě chápe v plném rozsahu

smrtelnost každého člověka, což může vést k existenciální krizi (viz dále). Co se týká

mezilidských vztahů, dítě se setkává s formální autoritou a vytváří si svoji síť hierarchie s

vrstevníky dominujícími, rovnocennými a submisivními. Archetyp hrdiny se pomalu stěhuje

ze světa pohádek mezi dospělé, ať už živé, historické, nebo literárně dramatické postavy.



Mezi šesti a dvanácti roky je polarita vyjádřena přičinlivostí, aktivní činorodostí versus

pocity méněcennosti a pokud hlavní ctností minulého období bylo svědomí, tady je to

kompetence.  Otázka, kterou si (možná v duchu a vůbec ne vědomě) jedinec klade, zní: Co

mám dělat, abych byl dobrej? Ano, dobrej – protože spisovně hovoří jen hrdinové špatně
napsaných příběhů. A má se naučit dělat věci s ostatními.

Vyčlenění z rodiny a potřeba patřit do skupiny vrstevníků přináší mnoho rozporných

situací. Slabší jedinci se stávají obětí šikany, jejíž následky mohou nést celý život. Její obětí

se mohou stát jak premianti, kteří jsou dobří v teorii a slabí v boxu, tak nemehla, kteří jsou

slabí v obojím. Na druhém pólu psychopati zde trénují své budoucí velké role. Velká část času

připadne škole jako předstupni budoucího zaměstnání a moudří rodiče se pídí nejvíc ze

všeho: Na co ses dnes ve škole ptal/a? Rodičovská láska by měla být konzistentní a neměla

by se míchat s většími či menšími úspěchy ve škole. Láska má být nepodmínečná, Mám tě
rád/a, nikdy ne, budu tě mít rád/a, když... Ještě horší věc, která se může přihodit, je, když
rozhádaní rozvedení rodiče zneužívají dítě k manipulaci s partnerem. Míra kompetence je

daná jeho možnosti a dítě nesmí být vehnáno do situace, kdy je mu neprávem připisována

odpovědnost za vztahy mezi jeho rodiči!

Mezi dvanáctým a dvacátým (dnes už se to posouvá o další rok) je období dospívání

neboli adolescence. Původní představa, že jto nejpodstatnější, co se v tomto čase odehrává,

je bombardování pohlavními hormony, musela být opravena. Současně probíhá další

významná etape vývoje mozku, kdy jsou dosavadní spoje opět dramaticky prostříhány, končí

období bezbřehého nasávání a začíná čas učit se využívat toho, co se jedinec dosud naučil –

ve všech oblastech informací i jednání.

Erikson v tomto čase vidí jako rozhodující úkol poctivost k sobě samotnému, protože

polárními charakteristikami je identita stojící proti zmatení rolí a izolaci. Jak již přesně řekl

Freud, moje já je tělesné já (body ego) a to v tomto období překotně a ne vždy harmonicky

mění, takže jen tohle biologické sebeuvědomění dá zatracenou práci. Z toho plyne také dnes

tak zvýrazňovaní a na zlaté pravidlo povýšená nejistota v sexuálním zakotvení, protože

obrazně řečeno, hormony se tam vylévají pátý přes devátý. A jestliže se najde dost blbý

dogmatik, který včerejší zmatení povýší na kanonicky platnou roli, jen pomáhá při vývojem

dané nejistotě a narušuje přirozený děj. Přílišné ztotožnění s fiktivními hrdiny vede k tomu,

že se adolescenti doslova „obouvají do jejich bot“. Nedostatečnou schopnost zajistit identitu

nazývají někteří odborníci difúzní identitou a stejně tak to může být s nejistotou v sexuální

oblasti, která je úplně přirozená během vývoje a jeho zakončením by měla být už jasně
fixovaná. Pokud to tak není, tito jedinci nedokončili uvedenou vývojovou fázi a vydávat

„pansex“ za zralou sexuální orientaci je poněkud unáhlené..

Musíme si uvědomit, že k dosavadním základním mezilidským vztahům se přidává další,

kvalitativně zcela odlišný, erotický vztah jako základ budoucího párového soužití. Emotivita

v této fázi převládá nad racionalitou, Mozek je méně plastický, než byl v dětství, ale stále

ještě schopný větších změn, než bude v nedaleké dospělosti. Z psychologických vlastností je



zde výrazná závislost na odměně, jejíž sledování (v případě rychlé odměny systému se tak

děje drogou, správně „psychotropně působící látkou“), může vést ke kritickým změnám.

V sociální oblasti se tu nezřídka utkává snaha po konformitě se skupinou vrstevníků se

snahou po jedinečnosti a z ní plynoucího lepšího sebeprosazení. První lásky vyvolávají velké

citové bouře, zákonitě se objevující sexuální selhání z nezkušenosti a úzkosti mohou vést do

krizí doprovázených depresemi se zvýšeným rizikem sebevražedného jednání.

Sebevražednost stejně jako  smrtí zakončená úrazovost dosahuje v tomto období jednoho

z životních vrcholů. Najít svou pravou identitu a ukotvit se v ní není vůbec jednoduchá, vše

komplikuje dospělý svět, který nepřijímá adolescenta bez problémů. Ani volba budoucí

profesionální dráhy není snadná a dokonce ani její konkrétní nastoupení není jednoduché. Je

to čas experimentů, z nichž některé mohou být velmi nebezpečné – především experimenty

s alkoholem a drogami a rizikovým potenciálně sebedestruktivním chováním.

Jestli dospívající, ať chlapec nebo dívka, úspěšně zvládli oidipskou fázi, je s velkou

výhodou, potkají-li v tomhle období někoho, koho akceptují a s kým mají dobrý vztah, kdo

vyznává podobné hodnoty a zaujímá podobné postoje, jako jejich rodič, snáze se ztotožní

s již introjikovanou postavou a nalezení identity je pro ně schůdnější než pro ty, kteří musejí

složitě hledat. Často se potom opakují rodinné modely, zejména co se týká zásadního vztahu

dominance a submise, stejně jako oblíbených švindlů, které transakční analýza nazývá hrami.

Přibližně mezi dvaceti a pětadvaceti roky probíhá období rané dospělosti vyznačující se

opravdovou láskou a krajními póly intimity a izolace. Intimita je vztahem největší blízkosti,

kdy pohádkově řečeno má jeden druhého na lopatě a přitom si navzájem důvěřují. Vzájemné

vztahy můžeme podle transakční analýzy hodnotit jako míru vzdálenosti – fyzické i psychické

– a souběžně s tím mezi hodnotou pohlazení, která si lidé vyměňují. Převedeme-li to do

sféry financí (to je každému srozumitelné), tak zde máme nekontakt bez transakcí, rituály,

například, to jsem rád, že vás vidím, za desetikorunu, činnosti, kde oceňujeme spolupráci za

stovku, zábavy, třeba tys nejlepší kamarád, což je za tisíc a intimitu s pohlazením za milion.

Po intimitě toužíme a zároveň z ní máme strach. Jednak je omezující; představte si

milovanou bytost, za kterou byste dýchali, přilepenou a přišitou k vaší levé paži. Po čase to

může být nepohodlné. A druhé riziko spočívá v tom, že stejně jako pohlazení, můžeme

dostat i ránu. V těch vzdálenějších vztazích se to dá unést. Dosaďme si místo korun volty a

zjistíte, že i tisíc voltů je k přežití, ale milion už ne. V intimitě se vzdáváme části své svobody,

svoje já sice vztahem obohatíme, současně však musíme omezit. a je otázkou mnoha

předchozích událostí a vlivů, jak připravení do tohoto stadia vstupujeme.

Pozitivně naladění jedinci jsou otevření, nebojí se důvěřovat druhému člověku s plným

vědomím, že jsou zranitelní. Jsou schopni dávat i přijímat nejen radostné emoce, ale také vše

ostatní, co život přináší. Ti, kteří směřují do izolace si úzkostlivě střeží svoje hranice, stahují

se, nedůvěřují lidem a také těžko slaďují svoje potřeby včetně životního rytmu s druhými.



Freud definoval dospělost jako schopnost milovat a pracovat, přidal bych k tomu i schopnost

snášet nepřízeň a bolest.

Na počátku třetí životní dekády mnoho lidí selhává. Nejen v citových partnerských

vztazích, kde rozvodovost poznamenává jak samotné aktéry, tak i jejich malé děti, jimž
komplikuje výchozí pozice, ale také v problematice životního uplatnění. Patrně nevědomou

obranou proti těmto rizikům je instituce „mamahotelů“, v nichž je uměle prodlužováno

neodpovědné období předchozích fází. Setkání s realitou pak může být velmi tvrdé a

zraňující. Dovolím si zde také předpovědět, že po zvládnutí a stabilizaci pandemie způsobené

koronavirem, bude ještě hůř. Ekonomický nadbytek, luxus a bezbřehé možnosti skončí a

generace, která v tom vyrůstala s naprostou samozřejmostí se střetne s obtížemi, s nimiž
nepočítala a je otázka, jak je zvládne. Depresí mezi jejími příslušníky už dnes rapidně
přibývá.

Další období se rozprostírá od pětadvaceti až do pětašedesáti let a je možné je naplnit

tvořivou činností1 včetně výchovy dětí (nechápu, proč se dřině matek s malými potomky

říká mateřská „dovolená“), nebo naopak stagnací, kdy už v šestadvaceti je člověk „starej

mladej“ bez jakéhokoliv cíle, smysluplných zájmů a hodnot. Pasivita pak představuje past, do

které zapadne člověk nevyužívající možností této vývojové fáze.  Ženy, které dnes

anonymně, ale veřejně, litují, že se staly matkami, protože postrádají svobodu, kterou měly

předtím, evidentně nedospěly do tohoto stadia, v němž si zralé osobnosti jsou vědomé

toho, že Svoboda je neoddělitelně spojena s odpovědností. Již Erikson konstatoval, že

mnoho lidí do stadia dospělé zralosti nedojde a zůstane po celý život na některém

z předchozích (to je jeden z důvodů, proč je lidstvo tak snadno manipulovatelné). Pokud

jedinci  neukončili ani etapu identity a leští své „syntetické ego“, jehož atributem je konzum,

nelze od nich čekat dospělé postoje, dospělá rozhodnutí, ani činy.

Měl by to být nejproduktivnější věk. Posílení kladných stránek může přinést vzpomínka

na to, kdy se člověk cítí v této fázi nejšťastnější a co to  bylo, co mu přineslo silný pocit

radosti a uspokojení. V naprosté většině případů zjistí, že to byla práce na něčem, co mělo

smysl, a to nejen pro něj, ale také pro druhé. Úžasně to vystihl Goethe; Fausta neuchvátí nic

z toho, co ostatní vidí jako potěšení (dnes „zážitky“), nic  z radovánek, které mu nabízí

Mefisto, ani z těch, které si sám vymyslí. Chytne se do pasti a pronese osudnou větu, vteřino

prodli, až ve chvíli, kdy se domnívá, že se podílí na smysluplné práci pro druhé. To je důvod,

proč je jeho duše zachráněna a nepropadne peklu. Řekněme si na rovinu, že peklo není

žádné místom ale stav duše. Překročení vlastního egoismu je esencí tohoto období, tím

nejvíce posílíme vlastní psychiku.

Lidé, kteří nenaplní pozitivní cíle této vývojové fáze, jsou uzavřeni ve své bublině,  bez

pocitu naplnění, permanentně naštvaní, nespokojeni se vším okolo a nejvíc – ačkoliv to

1 Většina dostupných českých zdrojů uvádí stále tento pojem v originále jako generativitu, máme ale za to, že

pro čtenáře je český ekvivalent srozumitelnější.



nepřiznávají – sami se sebou. Jsou nešťastní a rozsévají nepohodu kolem sebe, což je dostává

do větší izolace. Jsou kandidáty nemocnosti všeho druhu. Je to ta skupina, o níž Viktor

Emanuel Frankl hovoří jako o lidech, kteří nejsou nemocní, ale jejichž problém je nedostatek

životního smyslu. Cesta ven existuje: první věc, kterou se musí naučit, je dělat radost sami

sobě a z této pozice začít také rozdávat, mít pochopení pro druhé a přiměřeně se jim

věnovat.

Poslední etapou života je stáří, tedy věk nad pětašedesát let, kdy ke slovu více přichází

hodnocení minulosti než smělé plány do budoucna. Měl by to být věk moudrosti, kdy ze

sebepřesahu a vztažením se k vyšším cílům a hodnotám vyplývá integrita, jejímž protipólem

při pocitu nenaplnění života a blížící se smrti je zoufalství. integrita znamená přijetí jak

celého dosavadního života, tak skutečnosti, že těch dnů, které jsou přede mnou už je méně,

než těch, které jsem prožil a že tohle všechno přijímám bez znepokojení, trápení a úzkosti.

Protipól se vyznačuje pocity nenaplnění. O tom napsala poutavou knihu s českým titulem

Čeho před smrtí nejvíc litujeme (Portál, Praha, 2012) australská pečovatelka v hospici

Bronnie Ware. Z jejího pozorování vycházejí tyhle nenaplněné potřeby:

◼ Kéž bych měl odvahu žít skutečně podle sebe, ne podle toho, co ode mě očekávali druzí.

To byl nejčastější povzdech vůbec.

◼ Přál bych si, abych tak tvrdě nepracoval.

◼ Přál bych si, abych měl v životě odvahu vyjádřit své city.

◼ Přál bych si, abych zůstal v kontaktu se svými přáteli.

◼ Přál bych si, abych byl šťastnější. To je překvapivě časté. Mnozí si neuvědomují, že štěstí

je volba.

Stáří je stav bilancování a poslední věta předchozího odstavce ukazuje, že bilanci lze

usměrnit. U jedinců se sklonem k depresi je tato inventura naplněna neúspěchy, frustrací a

zklamáním ze samé podstaty psychické poruchy. pomoci vyhledávat pozitivní momenty by

nemělo být jen úkolem psychologů a psychiatrů, ale také blízkého okolí. Napomáhá tu stará

židovská moudrost a hluboko zakořeněný zvyk najít i i na maléru pozitivní stránku

doprovázenou zesměšňovaným, ale prakticky užitečným úslovím: Ještě štěstí... Zlomil sis

nohu? Ještě štěstí, že ne obě. To bychom se měli naučit dřív, než zalehneme v hospici...


