
Dromokracie  a její důsledky na 
psychiku

Rabi  Nachman z  Braclavi:

„JSI TAM, KDE SE NACHÁZEJÍ  TVÉ
MYŠLENKY,  DEJ POZOR,  ABYS BYL

TAM , KDE JSI. PROTOŽE KDYŽ 
NEJSI TAM, KDE JSI, NEJSI ANI TAM,

NA CO MYSLÍŠ!“



RYCHLEJŠÍ  VYHRÁVÁ  :  DROMOKRACIE  JAKO 
SOUČASNÝ  ŽIVOTNÍ  STYL

Výstižný termín dromokracie řec. 
DROMOS znamená závod, běh, útěk 

- tj. vláda rychlosti, pořádek 
rychlosti , či dromologie ( věda o 
rychlosti )   je spjat s urbanistou a 

teoretikem kultury Paulem Viriliem.



Kontexty dromokracie

 Dromokracie je 
současná vláda rychlosti, která nás 

nutí podávat stále vyšší výkon v 
zaměstnání , ale jak se s 

tím vyrovnat? 



dromokracie

Možností je paradoxní chování 
, napomáhající blokovat pocity vyhoření, 
stresu a únavy.

POMALOST

(není lenost)



dromokracie

Platí, že když se věci dějí moc rychle, nikdo si 
nemůže být ničím jistý, ani ve své rodině, obvykle 
se na to přijde ale bohužel pozdě.



Milan Kundera:

Rychlost pomáhá lidem blokovat hrůzy moderního světa 
:“ NAŠE DOBA JE POSEDLÁ TOUHOU 

ZAPOMÍNAT, A TO, CO PODLÉHÁ  DÉMONU 
RYCHLOSTI, JE SPLĚNÍ TÉTO TOUHY. TEMPO 

ZRYCHLUJE, ABY NÁM UKÁZALO, ŽE SI UŽ 
NADÁLE  NEPŘEJE BÝT PAMATOVÁNO, ŽE JE 

UNAVENÉ  SAMO  SEBOU, ŽE JE ZNECHUCENO 
SAMO SEBOU…ŽE CHCE SFOUKNOUT TEN 

MALIČKÝ CHVĚJÍCÍ SE PLAMÍNEK PAMĚTI“



„EXTÁZE   RYCHLOSTI“

RYCHLOST JE SPJATÁ S LIDSKÝM 
MOZKEM, NADCHNE NÁS 

NEBEZPEČÍ, VZRUŠENÍ, PODNĚTY    
SMYSLOVÉ, KTERÉ POCHÁZEJÍ 

Z RYCHLÉHO JEDNÁNÍ.



Pomalá filosofie

 . RYCHLOST ZNAMENÁ 
ZAMĚSTNÁNÍ, OVLÁDÁNÍ , 
AGRESIVITU, NAPĚTÍ, AKCI, 

KVANTITU NA ÚKOR KVALITY

 POMALOST JE OPAKEM, ZNAČÍ KLID, 
VNÍMAVOST, INTUICI, TRPĚLIVOST 

KVALITA NAD KVANTITOU.



Pomalá filosofie

 Známý je dopis, který každoročně adresoval 
děkan studentům prvního ročníku na 

Harvardu, jmenuje se  ZPOMAL…aby si 
nemysleli, že proletí studiem závodní 

rychlostí, zvládání předmětu potřebuje čas. 
Prázdný prostor není vakuum, které se má 
naplnit, ale jde o prostor, který umožňuje 

kreativní uspořádání…



Pomalá filosofie

 Dospěli jsme do stavu věčného přítomného 
času.  Ztrácíme své minulostní zakotvení, 
žijeme přítomností, aktuálními 
informacemi,  

 Rychlost se tak stává , či lépe řečeno, se stala jedním 
z podstatných znaků současného euroamerického životního 
stylu, dokonce proměňuje tradiční  pojetí  usazenosti 
každého z nás. Rychlost , etymologicky je odvozeno od 
slova běžet, utíkat.



Rychlost versus pomalost

 Rychlost ve vývoji města představuje stejné 
bohatství jako akumulace kapitálu. Zbožím 
jsou informace. Proto také rychlost byla a je 
vždy skrytou stránkou bohatství, říká P.Virilio.

 Z vzniklého protikladu odlišného životního 
stylu , město – vesnice , se vytvořil protiklad 
centrum – periferie, dnes ale  se vytvářejí nové 
protiklady nomádů a usazených.



Nomádství versus usazenost

Paradoxně tak dochází k proměně jejich významu.  
Usazenost, tím se rozumělo donedávna jako výraz  
zakotvenosti či zabydlenosti  na určitém místě, 
prostoru , stabilním pevném pracovním 
zaměstnání  na konkrétním místě,  založení rodiny 
v pevném  širším rodinném kontextu.



Usazenost – genius loci - domov

Usazenost jako  jistota  „místa“ , tím nemusí 
být míněno zaměstnání, ale zejména  
sociálně žitý prostor. Opakem usazenosti je 
nomádství ( kočovnictví), ten kdo není 
usazený a tak se neustále stěhuje, mění 
sociální prostor. 



oikofóbie

 Nevázanost k „místu“ zvyšuje profesní 
uplatnění, ale snižuje schopnost zakotvení 
jak v trvalém partnerském vztahu tak i 
v dané lokalitě, prostoru . 

 Reklama typu „nevaž se , odvaž se“ je 
výstižnou zkratkou  doby.



VZTAH JAKO PREVENCE  SV

 Mít domov, rodinu , zaměstnání  

 a volný čas

 VZTAH

 Vztahová rovina vždy určuje  obsahovou 
rovinu  (komunikace, informaci) !

 Emoce jsou prvotní!



Emoce předchází myšlenkové procesy! Jsou 
starší….

Strach a vztek



Emoce jsou vždy prvotní

 Meditace (zastavení, oproštění  se…) 
ovlivňuje  amygdalu, oblast mozku spjatou 
s emocí strachu a vzteku ( obrana a útok)

 Další čtyři  emoce:
 Radost

 Smutek

 Odpor

 údiv



Filosofie  pomalosti

 RYCHLOST ZNAMENÁ ZAMĚSTNÁNÍ, 
OVLÁDÁNÍ , AGRESIVITU, NAPĚTÍ, 
AKCI, KVANTITU NA ÚKOR KVALITY

(strach – úzkost, separace)

( vztek, zloba, podráždění)

 POMALOST JE OPAKEM, ZNAČÍ KLID, 
VNÍMAVOST, INTUICI, TRPĚLIVOST 
KVALITA NAD KVANTITOU.



dromokracie

 Rychlost jistě hraje na pracovišti svoji roli, 
soustředí se mozek k tomu, abychom 
podávali dobré výkony. Problémem je, že 
mnozí z nás jsou na termíny permanentně 
upjatí…zbývá málo času na zvolnění a 
doplnění energie.



Čas a naše úzkost

 Tak veliká je naše úzkost z času, že jsme 
vynalezli nový typ terapeuta, aby nám 
pomohl se s ním vypořádat – time
managementu.



Nomádi a usazení

 Paradoxně „usazeným“ se stává člověk, který je 
neustále v pohybu jako nomád, ten, kdo jede 
v autě a přitom hovoří mobilem a sjednává si 
pracovní zakázky, schůzky, je na služebních 
cestách, stěhuje se.  Kdo je v pohybu, je usazený. 

 Hlavní nebezpečí moderních médií je skryto právě 
v podřizování našeho  uvažování jejich  stále se 
zvyšující rychlosti a úsečnosti. 



dromokracie

 Životní styl určovaný rychlostí , znalostmi o 
tom, co, kdy a kde se děje, jak využít –
zpeněžit své znalosti (vědění) ovšem přináší 
další nutnost, a tou je i zapomínání. Naše 
schopnost uchovávat informace závisí na 
schopnosti  provádět selekci informací, 
jinak řečeno, rychlost přijímání nových 
informací souvisí se zapomínáním. Učení a 
zapomínání má zvláštní osobitý rytmus.



1748
B. Franklin - aforismus  „Čas jsou peníze“

 Frederick  TAYLOR,  jeden z prvních 
manažerských konzultantů v 
Pensylvánii…stopky, vteřiny v ocelárnách . 
V roce 1901 jej vyhodili.

 Výrok : „V minulosti byl na prvním místě 
člověk.   V budoucnosti musí být na prvním 
místě Systém!“



Vlastní čas

Zpomalování v Německu..říkají
Eigenzeit (vlastní čas)

 pomalá filosofie



CHRONOS a KAIROS

 V módě byly a jsou i nyní natahovací hodinky, 
aby symbolizovaly znovunabytou převahu nad 
časem. Versus digitální hodinky (čas bez 
kontinuity)

 Chronos – čas měřený jako ukazatel času na 
nádraží, sklápějící se okénka s číslicemi

 Kairos – čas prožitku, čas zážitku – který si 
dlouho pamatujeme , čas v kontinuitě našeho 
života



Srdeční koherence - soulad

 Kdo z nás nikdy neslyšel o starém pánovi ze 
sousedství, který zemřel několik měsíců po 
své ženě? Nebo o pratetě, která zesnula brzy 
po ztrátě syna? Lidově se říká, že jim to 
„zlomilo srdce“. Dlouho lékařská věda 
takové řetězení nešťastných událostí 
přehlížela a považovala ho za pouhou shodu 
náhod.



Srdeční koherence /chaos

 Vztah mezi emočním mozkem a malým 
„mozkem“ srdce představuje jeden z klíčů k 
emoční inteligenci. Tím, že se naučíme doslova 
kontrolovat srdce, naučíme se ovládat i emoční 
mozek a naopak.  Je to tím, že nejsilnější vztah 
mezi srdcem a emočním mozkem se vytváří 
takzvanou periferní autonomní nervovou 
soustavou, tedy částí nervové soustavy, která řídí 
funkci všech orgánů, a to nezávisle na naši vůli a 
vědomí



Vegetativní nervový systém

 Vegetativní nervový systém se skládá ze 
dvou větví, které z emočního mozku 
inervují tělesné orgány. Část zvaná 
„sympatikus“ uvolňuje adrenalin a 
noradrenalin. Kontroluje reakce při útoku či 
útěku a jeho činnost zrychluje srdeční 
rytmus



Vegetativní nervový systém

 Druhá část zvaná „parasympatikus“ 
uvolňuje jiný neurotransmiter 
(acetylcholin), který působí ve stavu 
uvolnění a klidu. Jeho činnost srdeční 
frekvenci zpomaluje. U savců jsou oba 
systémy – „plyn“ a „ brzda“ – neustále v 
rovnováze. Proto se dokážou velmi rychle 
přizpůsobit veškerým změnám, které v 
jejich okolí nastanou.



Srdeční koherence

 „Od narození, kdy je nejvyšší, na práh 
smrti, kdy je nejnižší, se variabilita snižuje 
průměrně o 3% za rok. Znamená to, že 
fyziologie postupně ztrácí pružnost a stále 
hůř se adaptuje na změny ve fyzickém i 
emočním prostředí. Je to příznak stárnutí. 



Filosofie pomalosti – prevence 
SV
 Jestliže se variabilita snižuje, je to částečně tím, že 

neudržujeme svou fyziologickou "brzdu", tedy 
tonus parasympatického systému. Stejně tak 
během let postupně atrofuje sval, pokud ho 
nepoužíváme. Přitom však neustále používáme 
"plyn" - sympatický nervový systém. A tak po 
několika desetiletích běhu v takovém režimu se 
naše fyziologie podobá automobilu, který může jet 
na volnoběh a prudce zvýšit rychlost, ale už 
nedokáže na povel zpomalit.“ 



Zpomal

 V několika sekundách takové emoce 
vytvářejí koherentní vlnění, které je na 
záznamu srdeční frekvence okamžitě patrné. 
Ve studii zaměřené na několik tisíc 
vedoucích pracovníků velkých evropských 
podniků 70% dotázaných říkalo, že se cítí 
"unaveni" buď "velkou část dne", nebo 
"prakticky stále", a 50% těchto pracovníků 
ve vysokých pozicích se dokonce označilo 
za "vyčerpané".



Pozastavení se 

 Jak mohli schopní a svým zaměstnáním zaujatí 
lidé, pro něž je práce podstatnou složkou identity, 
dospět až sem? Právě časté chaotické epizody, 
kterých si téměř nevšimnou, jim každodenně 
narušují emoční rovnováhu a dlouhodobě 
odčerpávají energii. Končívá to tak, že touží po 
jiné práci a v osobním životě po jiné rodině, po 
jiném životě



procházkologie

 Při laboratorních pokusech se ukázalo, že 
koherence umožňuje mozku, aby pracoval 
rychleji a přesněji. V každodenním životě to 
vnímáme jako stav, v němž myšlenky 
plynou snadno a přirozeně. Bez zaváhání 
nacházíme slova vyjadřující přesně to, co 
chceme sdělit, vykonáváme rychlé a účelné 
pohyby. 



procházkologie

 Nevyžaduje, abychom se izolovali od světa. 
Okolí nemusí být statické ani klidné. 
Naopak je to stav spojení s vnějším světem, 
vztah nesmírně těsný, ale spíš harmonický 
než konfliktní. 

 Chůze je procházkou přirozeným světem

 Jízda autem je život v uzavřené nice



Vztahy - emoce

 Zasahuje i sociální vazby a profesionální 
výkon - projevuje se v podrážděnosti, 
neschopnosti naslouchat druhým, sníženém 
soustředění, uzavřenosti, neschopnosti 
týmové práce. Tyto příznaky jsou typické 
pro to, čemu říkáme přetížení, které se může 
týkat jak přepracování, tak třeba pocitu, že 
jsme zablokováni v citovém vztahu, který 
nám odčerpává veškerou energii. 



Pozastavení se : vztahy a jejich 
priorita
 V takové situaci nejběžněji reagujeme 

zaměřením pozornosti na vnější podmínky. 
Říkáme si: "Kdybych jen mohl změnit 
situaci, ve které jsem, hned by se mi v hlavě 
vyjasnilo a tělo by mi také lépe fungovalo." 
Mezitím zatneme zuby, čekáme na příští 
víkend nebo dovolenou, sníme o lepších 
časech někdy "později".



SV  JAKO PROJEV  ÚTĚKU

 Utěk ze vztahů jako výraz úzkostnosti, 
nespokojenosti se stylem svého osobního  
života a kvality vztahů.

 A kam? Záchytná stanice  : vyžít, prosadit 
se v zaměstnání, maxim času v práci. 

Kompenzace 



Pozastavení se : vztahy a jejich 
priorita
 Všechno se spraví, "až konečně dostuduji… až si najdu 

jinou práci… až děti odejdou z domu… až odejdu od 
manžela… až budu v důchodu" a tak dále. 

 Bohužel se to jen zřídkakdy odehraje podle našich 
představ. Stejné problémy se pravidelně vynořují v 
jiných situacích a bájná představa ráje, který 
nalezneme dále, jen kousek odtud, se brzy znovu stane 
naším hlavním způsobem zvládání stresu. Je to smutné, 
ale většinou tak postupujeme až do smrti.



Pozastavení se : vztahy a jejich 
priorita – prevence SV
 Jakmile se naučíme ovládat vlastní nitro, přestane nám 

záležet na tom, co se děje ve vnějším světě. 

 Jde o schopnost udržet ve vyváženosti 3 oblasti:

 práci (zaměstnání) odchod ze zaměstnání 
není odchod ze života

 Vztahy (rodina, partnerský vztah, zázemí 
domova)

 Čas odpočinku (volný čas)



prevence SV:ČAS NEJSOU PENÍZE, 
ALE ŽIVOT

 Pokud neudržíme tyto tři oblasti v 
rovnováze (koherence), tak se nemusíme 
bát:

 Jednoho dne to tělo/mysl udělá za VÁS !

 A to  Nás zastaví razantně bez 
kompromisu! 

 Kdo nežije v SOULADU , přestává žít  



Děkuji, že  možná  zpomalíte

 Bohužel, rychlejší  vyhrává, to  ale 
neznamená, že je  lepší. 

 Jak říká M. Kundera, „zpomalení se“, je  
intelektuální vzpoura.

 Alenka v říši divů…jak vyhrát? 



Proto milujeme grafismus

 Naše upjatost na grafismus, tj.:

 Plány, papíry, texty, grafy, počítače.

 Výsledkem je 

Schizofonní  komunikace (bez vztahu)

Versus přirozený svět



Hezký den !

a učme se být tam, kde jsme..

Zaměstnání , domov i volný čas jsou spojité nádoby.

Vše se přenáší  nezadržitelně z jedné oblasti do druhé.

A pokud nebudeme žít v souladu, nebojme se: některé organizace se o  
Nás rádi postarají, například 

Via ultima, nebo Helfi

Bohužel,  lidé se nemění, jen v románech.



kontakt

 PhDr. Jiří Kučírek, Dr.

 jirikucirek@seznam.cz




