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Zenona M. Nowak1, Antropologické základy profylaxe
Abstract:: Vědecké vysvětlení problémů, které jsou předmětem zájmů profylaxe, vyžaduje

mezioborové znalosti, zejména z takových vědních disciplín jako jsou: psychologie,
sociologie, pedagogika, lékařství, etika, filozofie. Tato skutečnost představuje značnou
překážku v naplnění prognostické funkce profylaxe jako vědního oboru, a zejména
je důležitou příčinou objevování se na trhu preventivních programů pochybné kvality. Proto
je - z metodologického hlediska - hlavním cílem analýzy snaha ukázat, na co je třeba si dát
pozor v kognitivním/výzkumném procesu, aby se v rámci preventivních programů/strategií
zabránilo rozporům mezi kognitivními a prognostickými/praktickými cíli profylaxe. V této
souvislosti se autorka pokouší ukázat, že základem výzkumné a vzdělávací činnosti v oblasti
profylaxe jsou antropologické předpoklady.
Klíčová slova: prevence, paradigma, axiologie, antropologie, filozofická antropologie
1. Mezioborovost profylaxe
Pod pojmem profylaxe (řec. prophylaktikós) se rozumí činnosti podniknuté s cílem potlačit
výskyt negativních nebo nežádoucích jevů v individuálním a společenském životě člověka,
jakož i v jeho přírodním prostředí. Jinými slovy, profylaxe je to preventivní, ochranné
opatření, které může být/je přijato ve všech úrovních lidské existence, ve všech sférách
lidského života, v kterých se tyto negativní nebo nežádoucí jevy vyskytují nebo mohou
vyskytovat.

V

tomto

kontextu

je

možné

–

jak

se

domnívám

–

říci,

že hlavním cílem profylaxe je péče o kondici člověka, péče o zachování nebo zlepšení jeho
duševní a fyzické pohody. Preventivní opatření se liší v závislosti na tom, jakého aspektu
lidského života se týkají, liší se co do cílů, metod a používaných prostředků. Z těchto důvodů
je, v literatuře na toto téma a ve společenské praxi, termín profylaxe doplněn přívlastkem
označujícím např. oblast, které se tato preventivní intervence týká. Proto se hovoří o zdravotní
prevenci, pedagogické profylaxi, profylaxi před alkoholem, sociální prevenci, forenzní
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prevenci atd.2 Tato různorodost přívlastků způsobuje, že v odborné literatuře existuje mnoho
definic profylaxe.3
Účelem tohoto prohlášení není provádět terminologická ustanovení. V tomto bodě
si všímám pouze odlišnosti profylaxe jako vědy od takových vědeckých disciplín, jako jsou
biologie, psychologie, sociologie nebo fyzika. Tak, profylaxe je - na rozdíl od výše uvedených
věd

- interdisciplinárním

oborem

znalostí. Na takový její

charakter

poukazuje

již definiendum (to, co je definováno). Skládá se minimálně ze dvou termínů: ‘profylaxe’
a vhodného ‘přívlastku’. Jmenovitě, přívlastek obsažený v definiendu určuje druh/oblast
prevence, označuje aspekt reality, který je předmětem jejího zájmu, zatímco jeho definiens disciplínu nebo disciplíny vědy, kterých znalosti používá. Například, když je vysvětlován
fenomén rizikového chování mladých lidí, hledají se rizikové faktory a/nebo ochranné
faktory4 v oblastech, které jsou „tradičně předmětem výzkumu různých vědních oborů
(u jedince, v jeho rodině a interakcích mezi členy rodiny, ve školním prostředí, v prostředí
vrstevníků nebo sousedů a v kulturních vzorcích).”5
Termín „profylaxe” v sobě obsahuje ‘prvek’ související s činností odkazující nás
na tu oblast znalostí, která se zabývá efektivní činností, dále nás odkazuje na znalosti z oboru
praxeologie, čili vědy o výběru a vymýšlení metod potřebných k uskutečnění
účinných/efektivních aktivit, a také k vyhodnocování těchto činností.6
Hlavním úkolem profylaxe jako vědního oboru je předcházení vzniku negativních nebo
nežádoucích jevů. Z těchto důvodů je profylaxe často snižována k vypracovávání účinných

2

V literatuře věnované problematice profylaxe jsou, v závislosti na kognitivních nebo praktických potřebách,
přijata různá kritéria pro rozlišení oblastí profylaktických interakcí, např. vzhledem k vědnímu oboru, vzhledem
k typu hrozeb, vzhledem k aspektu skutečnosti, ve které se tyto hrozby vyskytují, vzhledem ke stupni rizika,
vzhledem k typu strategie.
3
Zob. Sławomir Śliwa, Szkolne programy profilaktyki a edukacja wczesnoszkolna, Wyd. IS., Opole 2015, s. 714.
4
Rizikové faktory zahrnují mezi jinými rysy, situace, podmínky vedoucí ke vzniku negativního nebo nežádoucího
lidského chování, zatímco ochrannými faktory jsou všechny podmínky (vlastnosti, situace, okolnosti atd.), které
zvyšují odolnost jedince vůči rizikovým faktorům.
5
Maria Deptuła, Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – dziedzina interdyscyplinarna, Serwis
Informacyjny UZALEŻNIENIA nr 3 (83) 2018, s. 13. /https://siu.praesterno.pl/artykul/609/

Vědní obor o účinném jednání začali v XIX. století rozvíjet filozofové a sociologové. V
Polsku vědní obor zvaný praxeologie započal rozvíjet a rozvíjel Tadeusz Kotarbiński. V
rozsáhlé práci nazvané Smlouva o dobré práci umístil praxeologii v metodice (obecná
metodika), etice (efektivnost a integrita) a filozofii (teorie praxe). Zob. T. Kotarbiński, Traktat o
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dobrej robocie , Wydawnictwo Ossolineum, Łódź 1955.
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operačních strategií.7 Ale, aby však byla vědou a byla schopná plnit tuto společensky
důležitou praktickou funkci, je nezbytné, aby také vykonávala teoretickou funkci, tj. sledovala
základní cíl vědeckého poznání: objasňovala jevy a předvídala výskyt budoucích jevů.
K praktické funkci empirických věd náleží předvídání budoucích jevů, umožňuje člověku
„ovládat určitou část reality”8; bez předvídání není možné jednat efektivně. Nelze efektivně
předvídat, zda se nenajde odpověď na otázku: proč došlo k tomu, k čemu došlo? Proto
je cenné to vědecké poznání, které vysvětluje jevy (události).9
2. Několik postřehů souvisejících s vysvětlováním ve společenských vědách
Vysvětlení je postup, který obecně řečeno spočívá v nalezení správných důvodů pro daný
důsledek, a jako takový je založen na přesvědčení, že jevy (události) vyskytující se v
přirozené a sociální realitě lze objasnit poukázáním na vztah příčiny a následku: každý jev má
svou vlastní příčinu (důvod). Hledání důvodů je proto hledáním příčin, které způsobují, že
„něco“ vzniká nebo existuje.
Samozřejmě, ne každé vysvětlení daného fenoménu lze nazvat vědeckým vysvětlením.
Bude to pouze takové vysvětlení, které splňuje principy intersubjektivní komunikace
a intersubjektivní ověřitelnosti, a také výslovně neporušuje principy racionálního uznávání
přesvědčení, vedle něhož míra přesvědčení, s níž vyjadřujeme daný názor, by měla odpovídat
míře opodstatnění.10
V moderní vědě, v závislosti na tom, co vysvětlujeme (což je účelem vysvětlování),
se vědci odvolávají na: zákony vědy a předpoklady týkající se tzv. počátečních nebo
okrajových podmínek (nomologicko-deduktivní vysvětlování), statistických zákonitostí
(statistické vysvětlování), funkcí (funkční vysvětlování), cílů (teleologické vysvětlování),
geneze. Taková vysvětlující procedura, když je prováděna v rámci přírodních věd, nevyvolává
7

Zob. np. Krzysztof Ostaszewski, Kryzys profilaktyki, „Remedium”, Lipiec-sierpień 2002, s. 1-4.
[http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/224-kryzys-profilaktyki.html / data wejścia: 02.2019/]
8
Richard Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda, tł. Janusz Margański, Wyd. FUNDACJA ALETHEIA,
Warszawa 1999, s. 57.
9
Władysław Krajewski poukazuje na to, že „Previdistická moc je [...] především kognitivní hodnotou a teprve
potom hodnotou pragmatickou, která souvisí s činností.” W. Krajewski, Wartości w nauce, [w:] Wartość bycia,
PTF Kraków – Warszawa 1993, s. 128. Por. także. Jan Such, Małgorzata Szcześniak, Filozofia nauki, Wyd.
Naukowe UAM, Poznań 1997, s. 42.
10
Zob. Jan Such, Zasady i rodzaje racjonalności naukowej, [w:] Racjonalność myślenia, decydowania i
działania, red. L. W. Zacher, Warszawa 2000, s. 145-146. Obecně se soudí, že teze z okruhu věd přírodních a
společensko-humanitních jsou potvrzeny pouze v blíže nedefinovaném stupni.
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žádné vážné výhrady. Výhrady se objevují, když jsou vysvětlující šetření prováděna v rámci
společenských věd, a když se týkají lidského chování (činností) nebo událostí.
No, je těžké říci, že lidské chování je plně determinováno, ale také není možno - pokud
mají společenské vědy plnit prognostické a pragmatické funkce - odmítnout takový model
„lidského chování, který předpokládá, že lidé mají málo individuální svobody“.11
Z těchto důvodů výzkumní pracovníci sociálních jevů předpokládají, že „zkoumané rysy
a činnosti jsou určeny silami a faktory, které mohou být rozpoznány v průběhu studie. [...]
nemusí (oni) věřit, že každý aspekt lidského života je zcela stanovený, ale zcela jistě, hledajíc
vysvětlení pro jevy, které je zajímají, musí aplikovat deterministickou logiku.”.12
Vysvětlení sociálních jevů vyžaduje uznání, že lidské chování je vždy něčím způsobeno,
přičemž existuje mnoho důvodů, které mohou vést ke stejnému jevu, ke stejnému chování/
postoji. Z těchto důvodů se ve společenských vědách používají dva modely vysvětlení:
idiografické vysvětlení a nomotetické vysvětlení. Účelem idiografického vysvětlení je objevit,
odhalit různé důvody, které stojí za konkrétním chováním, činností nebo událostí. Na druhé
straně se v rámci nomotetického modelu snažíme určit, které z těchto různých důvodů
(okolností) jsou nejdůležitější. V tomto smyslu je cílem nomotetických vysvětlení
„poskytnout co nejpřesnější vysvětlení s co nejmenšími kauzálními proměnnými, aby bylo
možné odhalit obecné vzorce příčin a následků.”13
Zde

je

třeba

poznamenat,

že

idiografický

model

vysvětlování

je

užitečný,

když je předmětem výzkumu jedinec (osoba) nebo individuální událost, a také když chceme
odhalit všechny důvody určitého jednání (události). Na druhé straně nomotetický model
vysvětlování vyžaduje, aby byly zkoumány určité sociální skupiny, protože výzkum
se zaměřuje na určení hlavního faktoru (nebo faktorů) přispívajícího ke vzniku daného
chování. Například hloubkový rozhovor s jedním narkomanem může přinést úplné pochopení
příčin jeho stavu, zatímco kvantitativní analýza (dotazníková studie populace uživatelů drog)
pomůže určit, který faktor (příčina) vede k drogové závislosti.
Příčiny (okolnosti, faktory) negativního nebo nežádoucího lidského chování se mohou
vyskytovat v různých sférách jeho existence. To znamená, že vědecké vysvětlení příčin tohoto
11

Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, tł. W. Betkiewicz, M. Bucholc, P. Gadomski i inni, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 87.
12
Ibidem, s. 88..
13
Ibidem, s. 89.
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chování

vyžaduje

označení

proměnných

z

těchto

různých

sfér,

které

mohou

být rizikovými faktory nebo ochrannými faktory. Například, zkoumání rizikových faktorů
pro nadměrnou konzumaci alkoholu vyžaduje, aby - jak píše M. Deptuła - jednotlivé
proměnné odkazovaly na „rozsah individuálních rozdílů v predispozicích (např. temperament
a osobnost), vzorcích chování (např. nonkonformita, asocialita), emocionálním stavu (úzkost,
deprese), motivacích (sklony nebo důvody pro zapojení se do různých modelů chování),
dovednostech (např. fyzické, kognitivní a sociální schopnosti), jakož i postojích
a přesvědčeních (např. způsob předvídání účinků vlastního konání, nezávislost, přijaté
normy).”14 Joanna Szymańska vyjadřuje podobné přesvědčení a poukazuje na to,
že „psychoprofylaxe funguje na rozhraní mnoha vědních oborů. Vzhledem k tomu, že lidské
chování je podmíněno velkým množstvím faktorů, musí profylaxe - zejména adresovaná
mladým příjemcům - brát v úvahu výsledky vývojové, sociální, vzdělávací, klinické
psychologie, psychiatrie, epidemiologie, kriminologie a pedagogiky. Vývojáři programů pro
děti a mládež by proto měli mít alespoň základní znalosti z výše uvedených oborů.”15
Není pochyb o tom, že vědecké vysvětlování problémů, které jsou předmětem zájmu
profylaxe, vyžaduje interdisciplinární znalosti, zejména znalosti takových vědních disciplín
jako jsou: psychologie, sociologie, pedagogika, lékařství, etika. Tato skutečnost je významnou
překážkou při naplňování prognostické funkce prevence, ale zejména je důležitým důvodem
vzniku preventivních programů pochybné kvality v rámci celého trhu.
No, věda může účinně realizovat svou prognostickou (praktickou) funkci pouze tehdy,
když faktory/příčiny, které způsobují daný stav věcí, jsou reálné a neexistují jen naoko, tj.
když existuje reálný kauzální vztah mezi dvěma proměnnými.16
Výzkumníci sociálních jevů používají obecně tři kritéria, která jim umožňují stanovit
kauzální vztahy v nomotetických analýzách. Předpokládají, že „(1) proměnné musí být
empiricky provázané nebo také skorelované, (2) proměnná příčiny musí předcházet
proměnné, kterou jakoby ovlivňuje, a (3) pozorovaný výsledek nelze vysvětlit jako výsledek
jiné proměnné.”17 To znamená, že ne každá korelace zjištěná empiricky může být skutečným
14

Maria Deptuła, Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – dziedzina interdyscyplinarna, op. cit.,
s. 13.
15
Joanna Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Wyd. Ośrodek
Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012, s. 7.
16
V sociálních vědách se používá pravděpodobnostní model kauzality.
17
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, op. cit., s. 103.
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kauzálním vztahem. Může to být zjevný kauzální vztah, neboli falešný vztah. „Zdánlivý
kauzální vztah je vztah, který je vlastně způsoben jednou nebo více různými proměnnými.”18
Důvěryhodné vysvětlování společenských jevů vyžaduje indikaci jejich skutečných
kauzálních proměnných. V tomto ohledu je důležité za kauzální vztah považovat ty korelace
zjištěné empiricky, které splňují kritéria kauzality, jsou buď konečnou nebo dostačující
příčinou.19 Jiné druhy chyb, které jsou často spáchány výzkumníky sociálních jevů, jsou:
provincialismus, spěšné závěry, určení pochybných příčin, zatajování důkazů, falešná
dilemata.20
Pokud tedy ve výzkumném procesu nedojde k výše citovaným chybám, lze říci, že věda
je poskytovatelem určitých znalostí? Pozitivní odpověď na tuto otázku byla dávána téměř
do konce 19. století. Myslelo se, že hypotézy ve vědě jsou přijímány jen na chvíli a hrají
v ní jen heuristickou roli, zatímco věda sestává z ověřených teorií. 21 V dnešní době se věda
již nezdá být poskytovatelkou neotřesitelných, konečných pravd; započatý již v druhé
polovině XIX. století fallibilismus, koncepce C.S.Peirce’a, podle které si žádné vědecké
tvrzení nemůže přivlastnit absolutní pravdu, jelikož se jedná o více či méně odůvodněné, více
či méně pravděpodobné přesvědčení, se zdá být dominantním pojetím filozofie vědy dneška.
To znamená, že kognitivní možnosti vědy jsou omezené, že „úkolem vědy je částečně
teoretické v y s v ě t l o v á n í - a částečně praktické - p ř e d v í d á n í
a t e c h n i c k é a p l i k a c e.”22
Mimochodem, kognitivní nejistota vědeckých poznatků se týká nejen vědeckých teorií,
ale také faktů, nebo-li empirického základu vědy.23 Z těchto důvodů jen několik metodologů
(filozofů vědy) zpochybňuje tezi, že všechny vědecké výpovědi (fakta, zákony, teorie) jsou
více či méně zdůvodněné hypotézy.
18

Ibidem, s. 103.
Zob., E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, op. cit., s. 84-103.
20
Por. K. Popper, Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, tł. B. Chwedeńczuk, KiW 1997,
s. 105.
21
Karl Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN 1992, s.
443.
22
Karl Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN 1992, s.
443.
23
Podle názoru Karla Poppera se přijetí dané věty jako zásadní (základní) provádí v určitém teoretickém kontextu
a vyžaduje arbitrální rozhodnutí. Píše: „Zásadní (základní) věty, které se rozhodneme přijmout jako uspokojivé
a dostatečně otestované, mají v zásadě charakter dogmat, ale stává se tak pouze v případě, když se vyhýbáme
jejím zdůvodňováním cestou dalšího uvažování (nebo dalším testováním).” [Karl Popper, Logika odkrycia
naukowego, tł. U. Niklas, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, s. 89.]
19
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3. O axiologickém rozměru společenských věd
Je banální tvrdit, že výsledek vědeckého výzkumu závisí na metodě výzkumu, která
byla aplikovaná. Nelze se tedy divit, že použití různých metod ke
studiu stejného aspektu reality vede k různým úsudkům. V rámci
společenských

(humanitních)

věd

nezaručuje

použití

stejné

metody ke studiu stejného aspektu reality jednomyslnost. Uvedu
příklad,
z

jedna

hlavních

metoda
výsledků

výzkumných

humanitní
výzkumu,

metod

používaných

interpretace,
protože

spočívá

v

nezaručuje
v

těchto

vědách,

opakovatelnost

„interpretování

aktivit

lidí
a jejich výsledků s odkazem na cíle jednajících subjektů a na
jejich znalosti, které poukazují na to, jaké prostředky jsou
účinné v procesu dosahování těchto cílů.”24
V sociální oblasti není možné zaručit plné opakování jevů a následně jejich
intersubjektivní ověřitelnost a kontrolovatelnost. „Protože to, co přichází do popředí, jsou
faktory dobrovolné, emocionální, etické nebo axiologické, které díky uvědomění (osobnosti)
studovaných objektů mohou vést k výsledkům, které se od sebe liší; je také obtížné provádět
přesné předpovědi v tak složitých oblastech, jako je oblast lidského chování nebo oblast
sociálních jevů.”25
Výsledek výzkumu může nebo nemusí být stejný, a to nejen z výše uvedeného důvodu,
ale také proto, že testovací metoda není nezávislá na našich názorech na zkoumanou realitu.
V tomto ohledu stojí za zmínku vzpomenout konstatování Hilaryho Putnama, který říká,
že není důvod se domnívat, že metoda výzkumu je „nezávislá na lidských úsudcích v oblasti
metafyziky, estetiky nebo čehokoli jiného. Přesto, koneckonců, jediným základem
pro přesvědčení o nezávislosti vědecké metody v odlišení od předpokladů etických (nebo
metafyzických) byla domněnka, že se jedná o metodu formální.”26

24

Jan Such, Małgorzata Szcześniak, Filozofia nauki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997, s. 14.
Ibidem, s. 16.
26
Hilary Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, tł. A. Grobler, PWN Warszawa 1998, s. 414.
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice

Kognitivní nejistota vědeckých poznatků způsobuje, že zůstává otevřená otázka:
mohou být pojmy vysvětlující daný jev vyhodnoceny z hlediska „pravda - lež“? Filozofové
vědy

na

tuto

otázku

reagují

různě.

Ti,

kdo

se

rozhodnou

pro

jednu

z verzí realizmu, argumentují, že účelem vědeckého poznání je pravda chápaná v klasickém
smyslu

(‘pravda

je

soulad

soudů

s

realitou’),

zatímco

příznivci

některých

z variant instrumentalismu tvrdí, že věda je v první řadě „logickým nástrojem, s pomocí
kterého organizujeme naše zkušenosti a třídíme experimentální zákony”27, a slouží
tak k uspokojení praktických potřeb člověka.
V kontextu výše uvedeného se obecně uznává, že empirické vědy charakterizuje především
instrumentální racionalita; jsou autoritou při výběru účinných prostředků k dosažení
konkrétního cíle. A vyskytují se také při stanovování cílů? Tato otázka nemá jednoznačnou
odpověď. Například, Jan Such uvádí, že ve vztahu k přírodním naukám jsou možnosti vědy
omezeny na „spíše pomocné a poměrně formální aktivity, jako je prokazování souladu (neboli
spolurealizovatelnosti) cílů nebo také realizovatelnosti cílů (jejich realizace za daných
podmínek).”28 Ale když je vysvětlování a předpovídání (jednání) jevů ve skutečnosti, jenž
jsou vždy arénou střetu protichůdných zájmů, cílů, různých hodnot, účelem vědeckých
výzkumů, tak se hranice mezi „světem faktů“ a „světem hodnot“ často jeví jako rozmazaná.
Což znamená, že společenské vědy nejsou osvobozeny od hodnot a stále více a více se
zapojují do „stanovení cílů lidských aktivit v různých oblastech, do kterých pronikla věda.”29
Jinými slovy, koncepce/teorie vysvětlující společenské vědy jsou - do jisté míry - axiologicky
propletené.
Axiologie je jedním z oborů filozofie, která se zabývá hodnotami bez ohledu na rozdělení
hodnot na morální, estetické, vědecké, ekonomické, právní atd. Designátem pojmu „hodnota“
jsou tedy různorodé specifické hodnoty, jako je dobro, krása, užitečnost, pravda, šlechetnost,
spravedlnost atd.30 To znamená, že když používáme termín „axiologie“, nemyslíme tím

27

Ernest Nagel, Struktura nauki, Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych, tł. J. Giedymin, B. Massalski, H.
Einstein, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970, s. 112. Zob.: Adam Grobler, Metodologia nauk,
Wydawnictwo AUREUS & Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2006, s. 257-315.
28
Jan Such, Zasady i rodzaje racjonalności naukowej, op. cit., s. 148.
29
Ibidem, s. 149.
30
Zob.: Władysław Stróżewski, Istnienie i wartość, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1981, s. 21-28.; Anna
Błasiak, Aksjologiczne aspekty procesu wychowania, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna
IGNATIANUM, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 14-76.
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žádnou konkrétní hodnotu ani podmnožinu hodnot, které kladně hodnotíme31, ale hodnoty
obecně, v širokém smyslu slova. Proto formulace: ‘společenské vědy jsou axiologicky
propletené’ vyžaduje označení pro to, které nebo jaké konkrétní hodnoty jsou základem
pro vysvětlení lidského chování (událostí/společenských jevů). Tento požadavek je diktován
péčí minimalizovat rozpory (nesrovnalosti) mezi kognitivním a prognostickým cílem
vědeckého výzkumu nebo též nesrovnalosti mezi teoretickými a praxeologickými dimenzemi
společenských věd.
V hovorové a odborné mluvě jsou pojmy “hodnota” a “cíl” považovány za synonyma
a jako takové jsou často používané zaměnitelně. Například, jestliže (a) cíl akce přispívá
k něčemu dobrému, pak je považován za hodnotu, nebo (b) když je nějaká hodnota pozitivně
vyhodnocena (uznána, plně schválena), pak je považována za cíl činnosti. Vědecká činnost,
stejně jako každá konkrétní forma praktické, racionální lidské činnosti, je tedy určována cíli
(hodnotami). A tyto, zejména praktické cíle vědy, jsou jí zadávány ‘zvenčí’ a tam také
nacházejí své opodstatnění (zakořenění). A jak ukazuje historie vědy, jsou obvykle totožné
s tou hodnotou/hodnotami, které v dané době představují ideál lidstva.
4. Axiologický rozměr profylaxe
Podívejme se na výše uvedené v kontextu toho, co se očekává od profylaxe jako vědecké
disciplíny a oblasti sociálních aktivit. Zde je příklad definice profylaxe, převzaté z práce
Sławomira Śliwy, Školní programy prevence a vzdělávání v 1.-3.třídě:
„Obecně lze prevenci definovat jako systém vzdělávacích aktivit pro mladé lidi s cílem
rozvíjet jejich psychosociální dovednosti, zájmy a zvyšovat jejich sebeúctu, aby se zabránilo
rizikovému chování. Prevenci lze definovat jako aktivity zaměřené na různé skupiny
příjemců, jejichž hlavním účelem je především posílení ochranných faktorů. Ochranné faktory
by měly být zvažovány v oblastech souvisejících se zdroji nacházejícími se u jednotlivce,
v jeho blízkém i širším okolí.”32
Výše uvedená definice profylaxe jako vědecké disciplíny pojednává o třech sférách, které
tvoří její předmět: kognitivní sféru, praxeologickou sféru a axiologickou sféru. Fráze „systém
vzdělávacích aktivit”, na kterou se odkazuje ve výše uvedeném termínu, se tedy týká
praxeologické sféry. Ta naznačuje, že profylaxe je systémem činností, jehož cílem je vyvolání
31

V rámci axiologie se pojem hodnota vztahuje ke kladným i záporným hodnotám, zatímco v hovorovém jazyce
- ke kladným hodnotám.
32
Sławomir Śliwa, Szkolne programy profilaktyki a edukacja wczesnoszkolna, Wyd. IS., Opole 2015, s. 14.
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v adresátovi aktivit určitého hodnotového stavu, považovaného za žádoucí (dobrý, správný).
Pro dosažení tohoto stavu je nutné znát efektivní principy a metody výchovných
(praxeologických) činností, které umožní uskutečnit hlavní preventivní cíl: přechod od toho,
co je, k tomu, co by mělo být.

33

Jak ale víme, jaké cíle/hodnoty by měly být realizovány,

abychom dosáhli toho, co by mělo být?
Nezbytnou podmínkou, i když ne dostačující k tomu, aby byla daná činnost považována
za racionální, je uvedení hlavního cíle/hodnoty, který má být dosažen, a také konkrétních cílů,
které jsou instrumentální vůči hlavnímu cíli. Ve výše uvedené definici profylaxe je hlavním
cílem preventivních opatření „prevence rizikového chování“, zatímco specifické cíle jsou:
‘rozvoj psychosociálních dovedností’, ‘rozvoj zájmů’, ‘zvyšování sebeúcty’. Ti, kteří uznávají
výše uvedené chápání profylaxe, předpokládají, že vybavení mladého člověka výše
uvedenými typy osobnostních dispozic a dovedností může, ale nemusí zajistit, že on nebo ona
nebudou podléhat negativním nebo nežádoucím jevům, tj. rizikovému chování.
Cíle výchovných/preventivních akcí uvedených v definici jsou zaměřeny na dosažení
dispozic a dovedností mládeže v různých oblastech jejich aktivit. Zůstává otevřená otázka,
jaké konkrétní osobnostní dispozice a dovednosti budou ochrannými faktory, které je učiní
"imunní" vůči rizikovému chování? Však každý z výše uvedených cílů profylaktické činnosti
má mnoho designátů.
A tak v rámci rozvíjení psychosociálních dovedností by preventivní aktivity měly spočívat
ve formování těch dovedností, které jsou nezbytné pro budování vztahů s jinými lidmi,
tj. interpersonálních dovedností. Seznam těchto dovedností je dlouhý; jsou mezi nimi takové
jako: schopnost navázat kontakt s ostatními; komunikační a vyjednávací dovednosti;
schopnost řešit konflikty, schopnost týmové práce, asertivního chování, vyvíjení vlivu.
Zato rozvíjení zájmů vyžaduje uskutečnění vzdělávacích aktivit, které povedou k tomu,
že mladý člověk bude realizovat ve svém volném čase aktivity, které mu přináší radost,
například bude samostatně získávat znalosti z oblasti, která jej zajímá, zdokonalí
své dovednosti v určité oblasti, bude se věnovat svým koníčkům, bude rozvíjet své záliby.
Realizace třetího cíle zvyšování sebeúcty spočívá ve formování takových výchovných
vztahů pedagoga (vychovatele, rodiče apod.) - mladého člověka, díky němuž vztah mladého
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Činnosti jsou obecně hodnoceny v následujících kategoriích: přinášející výsledky – nepřinášející výsledky;
efektivní - neefektivní; racionální - iracionální.
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člověka k sobě samému - k jeho individuálním rysům či vlastnostem, a k osobnosti jako celku
- nebude negativní. Proto v tomto případě profylaktický účinek závisí na osobnostních
a komunikačních dispozicích člověka uskutečňujícího preventivní/vzdělávací činnost, od jeho
preventivních kompetencí, od přijatého modelu/ideologie výchovy atd.
Výše uvedená, spíše povrchní explikace cílů preventivních aktivit – podle mého soudu ukazuje, že pokud je dokonce rozpoznáme, neznamená to, že je budeme chápat stejně. Proto
je důležité, když porovnáváme výsledky výzkumu nebo je používáme k vytvoření
profylaktického programu nebo strategie, abychom věnovali pozornost tomu, jak autor/autoři
výzkumu konceptualizují pojmy, které používají.
Formování společensky žádoucího chování mladého člověka vyžaduje, aby subjekty
profylaktických interakcí disponovaly spolehlivými znalostmi na téma faktů. V analyzované
definici představuje tato fakta rizikové chování mladých lidí. Úkolem profylaxe v kognitivním
rozměru se proto stává jejich popis a ustanovení (vysvětlení) – pomocí empirických metod jaké příčiny, faktory, okolnosti, zákonitosti atd. se přičiňují a přispívají k riskantnímu chování
mládeže.
Znalosti o faktech - jak známo - jsou conditio sine qua non nezbytnou podmínkou
pro provedení analýzy situace a stanovení účinných strategií konání. Ale výsledky výzkumu
v sociální oblasti, i když jsou předmětem hodnocení z hlediska pravdy a nepravosti
(z hlediska odborné pravdy), se mohou objektivně odlišovat. Tyto nesrovnalosti mohou mít
své příčiny zároveň - jak je uvedeno výše - ve zvláštním charakteru sociálních jevů, v jejich
komplexnosti a multidimenzionalitě, jakož i v samotném výzkumném procesu, v jeho
vnitřních i vnějších okolnostech.34 Zdrojem odlišných výsledků může být zejména odlišný
způsob výběru vzorku, označení, koho a za jakým účelem budeme zkoumat (pozorovat). 35
Z hlediska efektivnosti strategie preventivních opatření je důležité, aby základní teoretické
předpoklady, co do chápání rizikového chování, nebyly v rozporu s hlavními a specifickými
cíli preventivních činností. Výskyt takových rozporů nebo - jak píše Maria Deptuła „nedostatek teoretických vztahů hlavního cíle ke konkrétním cílům, jakož i specifických cílů
ke způsobům interakce, může vést k neefektivnosti účinků, a nesprávně provedené hodnocení
34

Externí podmínky výzkumného procesu souvisí mezi jinými s interakcemi: výzkumný pracovník – zkoumaná
osoba, výzkumný pracovník - sociální instituce, na jejíž žádost je výzkum prováděn. Zob., Jerzy Brzeziński,
Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 48-57, 125-178.
35
V analyzovaném příkladu definice prevence se předpokládá, že výzkum by měl být prováděn „v oblastech
souvisejících se zdroji, kterými disponuje daný jednotlivec, v jeho blízkém prostředí a v okolí“.
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nepřinese skutečné znalosti o dosažených účincích. Neefektivní činnost znamená nejen
finanční ztráty, ztrátu času lidí, kteří jsou do ní zapojeni, nýbrž je také eticky pochybná,
protože neplní slib daný lidem, kteří se na něm podíleli, a také institucím, které
je financovaly.” 36
Výsledky výzkumu jsou citlivé na způsob, jakým je výzkumný problém formulován, čili
na „otázku nebo soubor otázek, na které má výzkum odpovědět.“37 Závisí na obsahu otázky.38
To znamená, že pokud porovnáme účinky výzkumu, které se týkají stejné části reality
a stejného aspektu, je třeba ověřit, zda je obsah výzkumných otázek srovnatelný.
Otázky týkající se podobného obsahu výzkumu mohou být více či méně správně
formulovány, ale také se mohou lišit ve stupni zralosti.
„Co to znamená? No, při formulování jakéhokoliv vědeckého problému jsme stanovili
určitý rámec pro jeho řešení. Navíc se stává, že už ve chvíli jeho formulace můžeme uvést
více či méně obecnou formu hypotéz tvořících jeho předpokládaná řešení. Při kladení
jakékoliv otázky (tedy i vědeckého problému) předpokládáme určité znalosti, které nelze
nebrat v úvahu, a které se týkají části reality zachycené v rámci zkoumaného problému.
Na základě těchto poznatků přijímáme specifická řešení základních otázek, logicky dříve
než u otázek, které jsou naším vědeckým problémem. To zase vylučuje z jistého úseku našich
úvah určité oblasti odpovědí ve prospěch jiných, způsobuje, že procesy formulování
vědeckých problémů a dávání odpovědí (výzkumných hypotéz) jsou vzájemně provázané.
Zároveň formulování vědeckých problémů do jisté míry směruje postoj vědeckého pracovníka
více k základním otázkám, např. týkajícím se povahy zkoumané skutečnosti
a charakteru vztahů v ní probíhajících.”39
Jako banální se jeví tvrzení, že způsob, jakým je vědecká otázka formulována, závisí na
znalostech a přesvědčení vědce; koneckonců, jestli chceme položit otázku, musíme mít nějaké
znalosti. Kromě toho lze daný fenomén (daný případ) chápat odlišně, odlišně vysvětlovat
a vyhodnocovat. Takových vysvětlení může být mnoho. A u základny každého z nich leží
36

Maria Deptuła, Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – dziedzina interdyscyplinarna, op. cit.,
s. 14.
37
Stefan Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1970, s. 214.
38
Díky P. Duhemovi a W. Quineovi, kteří formulovali tezi (známou jako Duhemova-Quineova teze) pojednávající
o tom, že „systém vědeckých teorií je možno kombinovat různými způsoby, ekvivalentními z hlediska
kognitivního se zkušenostmi,“ dodnes zůstává otevřená otázka: mohou být jednotlivá pozorování (fakta,
zkušenosti) dostatečnou podmínkou pro platnost dané hypotézy? Jak ovlivňuje volba konceptuálního aparátu
obraz reality vytvořený v teorii, rozsah řešených problémů, interpretaci dat a hodnocení jejich váhy?
39
Jerzy Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s.
217. J. Such se domnívá, že jednou z podmínek kognitivního významu zkoumaného problému je, že obsahuje
pokyny, jak jej řešit. (Jan Such, Problemy weryfikacji wiedzy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1975, s.
29.)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice

nějaká paradigmata (vzorce), čili „základní modely nebo referenční systémy, které používáme
k uspořádání našich pozorování a uvažování”.40 Tato paradigmata mohou být více či méně
záměrně přijímána, mohou být hluboce skrytá, tiše nebo záměrně zakládána. Jsou přijímána
- v každé z těchto situací - na základě zjevnosti. Nepodléhají hodnocení v kategoriích pravda lež. Jsou přijata nebo odmítnuta; když získávají popularitu, jsou přijímána, a když ztratí - jsou
odmítnuta.
V analyzované definici předpokladů, pokud jde o povahu člověka, jeho systém hodnot,
jeho práva nebo hranice svobody, nejsou výslovně uvedena. Takovouto formu přijímají pouze
hlavní cíle preventivních opatření; poukazují na to, že cílem preventivních aktivit je rozvíjení
a formování určitých osobnostních dispozic mladého člověka, jeho komunikačních
dovedností v mezilidských vztazích, a také jeho schopností vlastního rozvoje. Z těchto
důvodů tato definice naznačuje, že je založena na specifických axiologických předpokladech,
přičemž - jak je uvedeno výše – tyto předpoklady odkazují na obě strany (vzdělávaného
a vzdělávajícího), které se účastní výchovných a preventivních činností. Dle mého názoru se v ní mlčky předpokládá, – že u základů hodnocení lidského chování se nachází morální
dobro, to znamená, že se předpokládá, že člověku je vlastní z hlediska dobra a zla hodnocení
všech jeho vědomých a dobrovolných činů, způsobů chování a činností.41
V kontextu výše uvedeného lze říci, že kondice člověka je formována žebříčkem jeho
hodnot, a v zásadě také spokojeným životem. Ale víme, v čem tento „dobrý život“ spočívá?
Jakým způsobem je morální dobro spojeno s jinými jeho variantami?

5. Antropologické základy profylaxe
Na otázku, jaký je svět hodnot, který je základem dobrého života, neexistuje jednoduchá
odpověď. Příčin tohoto stavu věci je mnoho. Pod pojmem „dobro“ tedy v hovorovém jazyce
rozumíme všechno to, co považujeme za cenné, co nám slouží k dosažení stanoveného cíle,
co slouží k uspokojení potřeb jednotlivce a společnosti. Na druhé straně, když toto

40

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, op. cit., s. 56. Ve společenských vědách existuje několik paradigmat
chápání sociálního chování. "Každé z nich vykazuje určité předpoklady co do povahy sociální reality [...] každé
nám může otevřít nové možnosti porozumění, navrhnout jiný druh teorie, být inspirací pro další typy výzkumu.“
(E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, op. cit., s. 57.)
41
Předpokládám, že morálnímu hodnocení nepodléhají činnosti prováděné pod nátlakem, ani v podmínkách
omezeného vědomí.
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vysvětlování provádíme na filozofické půdě, z podstaty věci se zaplétáme do ontických
a epistemických odkazů. Není tedy divu, že v dějinách filozofického myšlení nacházíme
různá chápání pojmu ‘dobro’. Například, ve starověku, pro Homéra ekvilantem pro dobro
byla sláva a čest, zatímco pro Sokrata dobrem byly znalosti, pro Platóna to byla - idea,
a pro Aristotela dobro je cílem a příčinou všech snah. Epikuros hledal dobro v potěšení,
a stoikové - v přírodě. Pro křesťany je nejvyšším dobrem Bůh. B. Spinoza v moderní filozofii
uznával za dobro celou existenci, protože je projevem absolutna, zatímco G.W. von Leibniz –
uznával, že dobrem je univerzálnost různých forem. Zastánci emoční teorie etiky
a preskriptivity zase uznávali, že dobro má hodnotící (ohodnocující) charakter a jako takové
vyjadřuje souhlas nebo nesouhlas s objektem, který je popsán jako dobrý.
Člověk se ve svém chování řídí hodnotami, které si cení, ale neznamená to, že všichni
uznávají stejný systém hodnot. Naše chápání světa a jednání v něm závisí mezi jinými na tom,
které hodnoty považujeme za autotelické (cíle samy o sobě), a které za instrumentální,
tj. sloužící realizaci těch prvních, od přijímané hierarchie hodnot (axiologický řád).
A koncepcí pořádku je mnoho. Jsou více či méně komplexní/hierarchické, více či méně
populární nebo užitečné. Mezi nejznámější patří pětistupňový přístup Maxe Schelera
(hédonické hodnoty jsou nejnižší, výše jsou utilitární, vitální a duchovní, a nejvyšší jsou
náboženské: sacrum a profanum); třístupňový přístup Romana Ingardena (nejnižší jsou
hodnoty vitální, pak kulturní a nejvyšší - morální), nebo rozsáhlá teorie dobra (agatologie)
Dietricha von Hildebranda. V rámci společenských věd (např. sociologie, pedagogiky,
psychologie) se obvykle pro diagnostiku sociálních jevů používá koncepce potřeb a motivací
řídících lidské chování Abrahama Maslowa.
O tom, která koncepce axiologického řádu získá v daném výzkumu status teoretické
reference, a to jak při zkoumání lidského chování (postojů), tak i tehdy, když se stane
základem strategie vzdělávacích činností (výchovných, preventivních), nerozhodují kognitivní
kritéria. Proto spory o tom, co a jak učit, jaké dispozice a dovednosti by se měly rozvíjet,
jakým hodnotám by měl být podřízen vzdělávací proces atd., jsou spory nerozhodnutelnými.
"Spor o pojetí výchovy, který je v podstatě sporem o hodnoty [...], musí zůstat
pro účastníky sporu smysluplný, a při tom [...] neřešitelný. [...] Protože pravdu mají obě
(strany), každá jinou, ale ve svém vlastním axiologickém pohledu - dostačující. Jako všechny
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pravdy i tyto jsou však partikulární a neobjektivní, což se zdá, že si obě strany nevšimnou,
protože požadují pro své vlastní pojetí exkluzivitu a bezpodmínečné přijetí.”42
Stejný axiologický řád může být přijat příznivci různých konceptů člověka, jakož
i být základem pro různé strategie nebo programy prevence. Může se také ukázat,
že preventivní cíle stanovené v dané strategii/programu jsou protichůdné nebo utopické
z hlediska ideálu (konceptu) člověka, který chceme realizovat. Proto pro zajištění souladu,
se jeví jako důležité, odhalit antropologické předpoklady, které jsou základem profylaxe. 43
Antropologie (řecky anthrôpos - člověk, logos - slovo) je vícevýznamový pojem, který
se používá k pojmenování skupiny věd o člověku. V závislosti na tom, z jakého úhlu pohledu
se díváme na člověka, rozlišujeme přírodní antropologii, kulturní (sociální) antropologii,
filozofickou antropologii, teologickou antropologii atd. Takže, když hovořím o nutnosti
odhalování antropologických předpokladů v preventivních programech, chci tím poukázat
na koncepci, která je uváděna v rámci filozofické antropologie.
Pojem “filozofická antropologie” lze v širším smyslu slova brát jako “filozofii člověka”.
Je chápána jako odvětví filozofie, která zkoumá podstatu člověka, jeho stav, která se ptá: kým
je člověk?, odkud pochází?, kam to jde? Jinými slovy, o filozofické antropologii v tomto
smyslu lze hovořit tehdy, když se otázka na člověka objevuje v kontextu základních
filozofických problémů. A tak se od dávných dob až do současnosti objevila celá řada
koncepcí, které z hlediska kognitivního, ontologicko-metafyzického, morálního nebo
teologického zkoumaly lidskou přirozenost. Nejvýznamnějšími koncepcemi jsou koncepce
sofistů, Platóna, Aristotéla, sv. Augustina, Descartese, Immanuela Kanta, Karla Marxe,
Sigmunda Freuda, Jeana Paul Satre’a.
V užším smyslu, pojem “filozofická antropologie” obsahuje koncepce o člověku, které
vznikly na základě inspirace např. filozofií života Wilhelma Diltheyho, neokantizmem,
fenomenologií, hermeneutikou, a také realizovaným na přelomu XIX. a XX. století
etnografickým výzkumem, humanistickou biologií, sociologií, psychologií. Hlavními
představiteli tohoto trendu jsou: Ernest Cassirer, Max Scheler, Helmuth Plessner, Arnold
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Kwaśnica R., Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, IKN ODN we Wrocławiu,
Wrocław 1987, s. 111. cyt. za: Bogusław Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna
Wydawnicza IMPULS, Kraków 1998, s. 30.
43
Zob, Krzysztof A. Wojcieszek, Na początku była rozpacz ..Antropologiczne podstawy profilaktyki, Rubikon,
Kraków 2005.
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Gehlen. V jejich chápání filozofická antropologie není filozofickou disciplínou, ale základnou
nebo základem filozofie.
Ve světle moderní antropologie je situace člověka ve světě determinována jeho povahou
a vnějšími okolnostmi; to, kým je, závisí na tom, jak se chová k druhému člověku,
ke společnosti, k přírodě, a také k výtvorům lidské činnosti. Zároveň se uvádí, že člověk
je zvláštní bytost, která - jak píše R. Ingarden – „existuje a žije na hranici dvou různých
bytostí, z nichž pouze jedna, jak se zdá, představuje jeho lidskost, a druhá - bohužel, méně
reálná než ta první - pochází z jeho animality a určuje tu předchozí. Člověk se nachází na
rozcestí dvou říší existence: přírody a specifického lidského světa, a nemůže bez něj existovat.
[...] díky své speciální podstatě musí překračovat hranice, ale nikdy nemůže plně uspokojit
svou vnitřní potřebu být člověkem.” 44 A může tak činit, protože je „konatelem svobodných
činů”.
Aktivity odráží kreativní, tvůrčí povahu člověka. Jsou faktorem, díky nimž lidstvo neustále
vytváří nové podmínky pro svou existenci, provádí autokreaci. Proto je třeba vnímat proces
vzdělávání

(výchovy

a

prevence)

jako

vědomý,

záměrný,

mnohostranný

dopad

na lidskou bytost s cílem formování její individuality, přípravy na její seberealizaci,
a na spokojený život. Tento proces - myslím, že - bude efektivnější, když bude doplněn
o sebevzdělávání, tj. o speciální schopnost formovat sebe sama, své kompetence, motivaci
atd. Aby ale člověk, jako samostatný a vědomý subjekt, mohl definovat sebe sama, potřebuje
nejen určité psychofyzické schopnosti a hodnoty/ctnosti, ale také potřebuje znalosti
o výchozím bodu, o antropologickém základu jako vzorci svého autoportrétu. Józef
Kozielecki píše: „Člověk, který nepoznal sebe sama, není schopen změnit svou osobnost.
Zvláště důležitá je informace nejen o tom ‘jaký jsem?’, ale také znalosti o tom, ‘jaký bych
chtěl být?’ ”45
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