Antonín Kozoň

Psychológia osobnosti
v socializácii
Študijné texty
pre študentov sociálnej práce

Trenčín
2009

Recenzenti: Doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.
PhDr. Jan Sochůrek, PhD.

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Psychológia osobnosti v socializácii
Študijné texty
pre študentov sociálnej práce

Antonín Kozoň
SpoSoIntE, Trenčín 2009
ISBN 978-80-970121-2-0

Autor ve stručné, ale velmi výstižné formě uvádí základní východiska k chápání
jedinečnosti osobnosti i procesu socializace osobnosti. Již tyto úvodní stránky zaujmou
čtenáře přehledným a srozumitelným obsahem sdělování jednotlivých diskutovaných témat,
což u obsáhlosti a složitosti psychologie osobnosti nepatří vždy k přednostem mnohých textů.
Výklad názorů a přístupů S. Freuda, A. Freudové, H. Hartmanna, E. Eriksona,
A. Maslowa, C. Rogerse a G. Allporta je srozumitelný i pro ty studující, kteří se dosud do
psychologické problematiky příliš neponořili. Doc. Kozoň měl na mysli užitečnost
prezentovaných poznatků pro cílovou skupinu sociálních pracovníků. To neznamená, že by
autor neměl co sdělit i studujícím psychologie, speciální pedagogiky a dalších oborů, které se
bez poznatků psychologie nemohou obejít. V logickém sledu provádí čtenáře názory
jednotlivých autorů, přičemž citlivě zdůrazňuje ty stránky příslušné teorie, které jsou důležité
právě pro studium sociální práce. Jsou to právě sociální pracovníci, kteří se setkávají často
z úzkostí u svých klientů v jejich variabilních podobách (úzkost v pojetí Freuda) nebo
otázkami sociokulturního prostředí, ve kterém vyrůstají (Erickson a sociálno.kultúrne aspekty
vývinu), hodnoty a sebeaktualizace u A. Maslowa atd.
Velmi přínosnou pro psychologický obsah sociální práce se jeví kapitoly o utváření
identity osobnosti a jejich dvou stránek – sebedůvěry a sebevědomí. Jsou to vedle úzkosti,
poruch chování a projevů poruch osobnosti další skutečnosti, se kterými se sociální pracovník
v každodenní praxi setkává. Autor plynule přechází v problematiku socializace lidí
s postižením, což je další významná součást moderního pojetí sociální práce, podporující
autonomii klienta a vycházejí z jeho potřeb, které zároveň respektuje.
Další část práce se zabývá palčivými a společensky vysoce aktuálními problémy domácího
násilí, násilí na pracovišti a mobbingu. O užitečnosti znalosti těchto témat pro sociálního
pracovníka není třeba se rozšiřovat a je dobře, že autor poukazuje na přímé spojení
psychologického pojetí osobnosti s těmito sociálně deviantními jevy. Čtenář se seznámí
s některými sociálně psychologickými aspekty chápání skupin a zejména dynamiky skupin.
Zvláště cenný je odkaz na sociální psychologii skupinového poradenství, které je významnou
součástí vytváření vzájemných vztahů ve skupině a jejího „zdravého“ fungování.
Recenzent zvláště vítá, že autor pomáhá studujícímu se lépe orientovat v oblasti mužské a
ženské role v rodině, identitě muže a ženy v rodině atd. Je to cenné zvláště v době masivního
zpochybňování místa a role rodiny ve společnosti, zkreslování postavení muže a ženy ve
společnosti i chápání mužské a ženské role včetně významu role mateřské a otcovské
v rodině a socializaci dítěte.
Závěrem má recenzent milou povinnost konstatovat, že mu byl předložen velmi kvalitní,
logicky tříděný text vysoké didaktické a odborné kvality a úrovně. Přečtením textu získá
studující výborný teoretický základ, na kterém může stavět a rozvíjet svoji praktickou
zkušenost a dovednosti.
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