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Tato bakalářská práce se zabývá davovou psychózou na palubě dopravních letadel a jejím 

účinkem na úspěšné či neúspěšné zvládnutí krizové situace. V první části této práce je 

podrobně popsáno seznámení s davovou psychózou a davem z psychologického hlediska, 

chování davu a postoj k psychologii davu podle důležitých autorů z historie. Dále je 

poukázáno na katastrofy a krizové situace, v letectví i jinde, u kterých mělo strhnutí davu 

větší či menší dopad na jejich důsledek. Kapitoly na konci práce jsou zaměřeny na efektivní 

způsoby komunikace s davem a na formu výcviku leteckého personálu, s uvedenými 

potřebnými změnami ve struktuře výcviku.  
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This thesis deals with mass hysteria on board airliners and its effect on the success or failure 

of managing crisis situations. In the first part of this work, introduction to mass hysteria and 

mob from a psychological perspective, crowd behavior and attitude to crowd psychology by 

important psychologists from the history is mentioned. Afterwards the role of disastrous and 

crisis situations in aviation and elsewhere, where the crowd manipulation had a greater or 

lesser impact on the result, are pointed out. Chapters near the end of the thesis deal with 

effective forms of communication with crowds and with the form of training aviation 

personnel, with necessary changes in the structure of training pointed out.  
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1. Úvod 

Letecká přeprava je v moderní době nejbezpečnější, ale paradoxně mnoha lidmi nejvíce 

obávaná. Aby také ne, když každých pár měsíců zaplní zprávy hrůzostrašné záběry 

teroristických útoků, zmizení letadla i s dvěma stovkami lidí na palubě, požárů motorů či 

dokonce sestřelení letadel přímo z oblohy. Mnoho lidí takového zprávy od létání vždy 

alespoň na chvíli odradí.  

Realita je přitom opačná. Letecká doprava je jedna z nejbezpečnějších, jak ukazuje tabulka 1. 

Z ní můžeme vyčíst, že průměrný člověk v USA má šanci 1:55 078, že se za celý život stane 

součástí smrtelné letecké katastrofy, zatímco v autě se tato pravděpodobnost zvyšuje až na 

1:193. Když spadne letadlo, je to ve všech zprávách, protože jedno letadlo dokáže přepravit 

průměrně 150 až 200 lidí a takové množství obětí pohromadě je velké neštěstí a přitahuje 

velkou pozornost. Na silnicích každý den umírá mnohonásobně více lidí, ale protože silniční 

nehody se dějí dennodenně, píše se o nich jen výjimečně. Toto ale většina lidí nevidí, vidí 

pouze ty hrůzostrašné záběry z leteckých katastrof.  

Také lidskému strachu z létání může přispět fakt, že pořádně nerozumí, jak letadlo funguje. 

Stroj, který plně naložený váží přes 440 000 kg a dokáže zvednout 400 lidí do vzduchu a 

dosáhnout maximální rychlosti přes 900 km/h, by prostě neměl fungovat a lidé tak trochu v 

duchu předpokládají, že nebude.  

Cestující, hlavně ti „sváteční“, kteří létají pouze jednou za několik let na dovolenou, tedy 

nabývají falešného dojmu, že letecká doprava je ta nejnebezpečnější, a jsou mnohem 

náchylnější ke strachu z katastrofy a panickým atakům, stane-li se na palubě něco jen trochu 

podezřelého. Umocněno faktem, že jsou jich na palubě dvě stovky (nebo více) a také, že ve 

výšce nad 30 000 ft není možné letadlo zastavit a pro pasažéry tedy není v nejhorším případě 

cesty ven do bezpečí,  je tak u cestujících v letecké dopravě o mnoho větší pravděpodobnost 

vzniku davové psychózy.  

Vzhledem k tomu, že je v letectví tak málo nehod, je jich naštěstí ještě méně takových, kde 

ke vzniku davové psychózy došlo. Pravděpodobnost je však stále velmi vysoká a davová 

psychóza může znamenat rozdíl mezi katastrofou a záchranou letadla, jak si ukážeme na 

příkladech z historie. Zvolil jsem si tedy toto téma – Davová psychóza na palubě dopravních 
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letadel – abych poukázal na toto nebezpečí. Ve své práci se budu zaměřovat na rizika davové 

psychózy a pokusím se popsat postup pro uklidnění davu v nouzových situacích a pro jeho 

ovlivnění žádaným směrem.  

Ve své práci se tedy snažím poukázat na nedostatečnost ve výcviku palubního personálu jako 

jeden z negativních předpokladů pro vznik davové psychózy u cestujících. Domnívám se, že 

personál, který je řádně vyškolen a připraven profesionálně v případě havárií letadel 

reagovat na počínající jev u cestujících, tedy davovou psychózu, je předpokladem pro to, aby 

došlo k odvrácení a předcházení katastrofického dopadu- např. změna polohy těžiště, 

zpomalení evakuace atd. Tuto hypotézu se budu snažit ve své práci obhájit.  

Nejprve popíšu dav a davovou psychózu jako psychologický pojem tak, jak ho chápali Le Bon, 

Freud a další hlavní psychologové a sociologové. Ač se totiž tato práce zabývá letectvím, 

s psychologií úzce souvisí a je nutné pochopit, jak takový dav smýšlí.  

Dále uvedu konkrétní případy z historie, kde vznik davové psychózy přímo či nepřímo zajistil 

katastrofický průběh či dopad této události, či kde naopak proběhlo řešení a evakuace 

bezproblémově. U každého příkladu si ukážeme vlastnosti davu v praxi a poukážeme na to, 

kdo a jak tu pochybil a co naopak bylo provedeno správně. 

V další kapitole se zaměřím na metodiku komunikace s davem, jak dosáhnout 

nejefektivnějšího ovlivnění davu zamýšleným směrem, jak se pro dav jevit jako ideální vůdce, 

kterého pak bude následovat a poslouchat při řešení nouzové situace.  

Na konci práce pak popíšu formu, jakou je veden výcvik součaných palubních průvodčí a 

v případě, že výcvik nebude dostačující pro úspěšné zvládnutí davových situací, budu se 

snažit navrhnout tak pozměněný výcvik, aby toto bylo zajištěno.   



Č V U T  v  P r a z e ,  F a k u l t a  d o p r a v n í ,  2 0 1 4   

 

- 14 - 
 

Country Year Deaths Population  

Crude rate  

per 100,000 

population 

Annual 

odds  

(1 in ) 

Lifetime 

odds  

(1 in ) 

Motor vehicle accidents  

US 2005 43,443 281,421,906 15.44 6,478 82 

UK 2004 3,389 59,834,312 5.66 17,655 240 

France 2004 5,171 60,643,308 8.53 11,728 158 

EU 2004 
    

137 

Ukraine 2004 7,939 47,271,272 16.79 5,954 82 

Pedestrian killed in RTA  

US 2005 4,881 281,421,906 1.73 57,657 730 

UK 2006 675 58,858,000 1.15 87,197 1104 

Cyclist killed in RTA  

US 2005 784 281,421,906 0.28 358,957 4544 

UK 2006 146 58,858,000 0.25 403,137 5103 

Motorcyclist killed in RTA  

US 2005 4,398 281,421,906 1.56 63,989 810 

UK 2006 599 58,858,000 1.02 98,260 1244 

Car user killed in RTA  

US 2005 18,440 281,421,906 6.55 15,261 193 

UK 2006 1,612 58,858,000 2.74 36,512 462 

Passenger airline  

US 2003 66 290,809,777 0.02 4,406,209 55078 

UK 2006 17 60,023,858 0.03 3,530,815 44135 

Worldwide 2006 755 6,548,696,975 0.01 8,673,771 108422 

    755 704,000,000 0.11 932,450 11656 

Passenger train  

US 2006 2 299,398,484 0.0007 149,699,242 1871241 

UK 2005 10 58,858,000 0.02 5,885,800 73573 

Tabulka 1 – Riziko úmrtí v dopravní nehodě na základě počtu obyvatel 

(http://www.medicine.ox.ac.uk/) 

  

http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/booth/Risk/trasnsportpop.html
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2. Dav, davová psychóza jako pojem 

2.1 Definice davu 

Abychom dokázali pochopit podstatu davové psychózy a následně účinně navrhnout řešení 

prevence jejího vzniku, popřípadě potlačení, na palubě letadla, musíme si nejprve vysvětlit, 

co je to dav. Jedním z prvních psychologů, kteří se ve svých dílech zabývali davem a 

psychologií davu, byl Gustave Le Bon. Tento francouzský psycholog, sociolog, antropolog, 

vynálezce a fyzik jako první vyjmul dav ze sociálního kontextu a přiřadil mu psychologický 

význam. Popsal ho v běžném slova smyslu jako „shromáždění jakýchkoliv jedinců bez ohledu 

na jejich národnost, povolání nebo pohlaví a bez ohledu na náhodu, která je svedla 

dohromady“. (Bon 1895) 

Sigmund Freud, rakouský neurolog, který je dnes považován za otce psychoanalýzy, pak 

tvrdil, že člověku, který je součástí nějakého davu, se tímto „odemkne“ nevědomá mysl. 

Centrum vědomí v našem mozku je nahrazeno větším centrem, sdíleným všemi mozky 

v davu, vedené nějakým charismatickým vůdcem. Člověka v davu pak zkoumá nikoli jako 

jednotlivce s vlastními zájmy, koníčky, rodinou atd., ale jako člena nějaké větší, kolektivní 

mysli s jedním společným cílem. Podle něj je pak chování jedince v davu řízeno jeho 

„libidem“, což popisuje jako „energii takových pudů, které mají co dělat se vším tím, co lze 

shrnout pod pojmem láska“. (Freud 1990) Toto libido může být náklonnost k pohlavnímu 

partnerovi, k přátelům, k rodině, ba i sebeláska, v tomto případě ovšem člověk v davu chce 

býti s ostatními jemu nakloněnými raději něž s někým jiným, spojují je nějaké společné cíle, 

přání, pocity.  

Z psychologického hlediska je pak dav (angl. crowd, mass, mob) soustředění většího počtu 

anonymních osob na jednom místě, osoby jsou navzájem ovlivňovány svou fyzickou blízkostí; 

vznikají živelné emoce, snížení racionální kontroly, zesiluje se sugestibilita (tj.náchylnost 

k přejímání myšlenek druhých), vědomé nebo nevědomé opakování chování ostatních 

přítomných osob, afekty (silné, bouřlivé, ale krátce probíhající emocionální reakce), padají 

zábrany a osobní odpovědnost; dochází k deindividualizaci. (Hartl, Hartlová 2010) 

Dav pak můžeme z hlediska podstaty jeho chování rozdělit na:  
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1. Agresivní dav  

a) Lynčující 

b) Terorizující 

c) Nepokoje 

2. Unikající dav – např. panika při požáru v metru 

a) Panika v neorganizovaném davu 

b) Panika v organizovaném davu 

3. Získávající – např. rabování 

4. Výrazový – např. manifestace  

Podle druhu jeho vzniku se dále dělí na:  

1. Náhodný dav – za jeho vznikem stojí nějaký náhodný jev, např. havárie na silnici, pouliční 

bavič atd. Většinou krátkodobější a účastníci davu pak vzájemně buď neinteragují nebo 

jen minimálně. 

2. Konvenční dav – účastníci tohoto davu na místo srocení přišli za určitým zážitkem, 

zpravidla kulturním – např. diváci v kině nebo na sportovním utkání. Příkladem tohoto 

druhu davu je i naše dopravní letadlo s cestujícími. 

3. Expresivní dav – tito lidé kýžený zážitek nejen prožívají, ale to, co cítí, chtějí i nějakým 

způsobem vyjádřit; příklady tohoto davu jsou pak třeba lidé na diskotéce nebo na tzv. 

freezingu, jehož smysl spočívá v tom, že jeho účastníci se vměstnají mezi ostatní nic 

netušící občany, většinou ve frekventovaných místech, a v předem smluvený čas 

znehybní – „zamrznou“. 

4. Aktivní dav – v tomto davu lidé dávají najevo svůj názor nebo své pocity, ale chtějí 

zároveň i něčeho dosáhnout a nezřídka jsou pak účastníci tohoto davu násilní a porušují 

etické, právní či sociální normy.  

5. Protestný dav  

 

2.2 Vznik davu, vlastnosti davu 

To, že se shromáždí větší množství jedinců na jednom místě, jako například pasažéři 

v dopravním letounu pro potřeby této práce, ovšem ještě nemusí znamenat, že jde o 

organizovaný dav. Tito cestující spolu sice letí v jednom letadle, ale každý z nich tráví volný 
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čas v letadle jinak, zatímco jeden si bude číst, druhý vedle něj bude spát a třetí si bude krátit 

čas pohledem z okénka. Pokud ovšem je tento dav podroben působení určitých okolností, 

pro naše potřeby to může být hrozba únosem letadla, požár motoru nebo klidně i nijak 

nebezpečná silnější turbulence, a podnětů, například nepřiměřená reakce jednoho 

z cestujících, začnou účastníci ztrácet uvědomělou osobnost a ať je jejich zaměstnání, 

koníčky, povaha jakékoliv, nabydou jakousi kolektivní duši. „Tato duše způsobuje, že cítí, 

myslí a jednají naprosto odlišně, než by každý z nich cítil, myslil a jednal, kdyby byl sám.“ 

(Bon, 1895)  

2.2.1. Deindividualizace 

Všichni účastníci tohoto davu se tedy stanou součástí této kolektivní duše, stírají se jejich 

rozdíly po stránce intelektuální – to, jaké má jednotlivý účastník dosažené vzdělání, jak 

úspěšný je v životě, jeho zaměstnání, inteligence – tyto aspekty nabyté většinou výsledkem 

života a výchovou ustupují do pozadí a na řadu přicházejí neuvědomělé prvky, jako jsou 

vášně, city, pudy atd. Nejrozdílnější lidé mohou mít při podrobnějším zkoumání v davu jen 

minimální rozdíly v těchto prvcích. Nejsou totiž výsledkem výchovy, ale spíše dědičnosti, jsou 

to vlastnosti vrozené. Dav tedy nabyde těchto společných charakterových vlastností, které 

ho pak definují. Tímto se pak stírá individualita těchto lidí – dochází k deindividualizaci; 

vzniká pouze individualita davu jako celku. Pudy a pocity prožívané davem mohou být dobré 

nebo zlé, hrdinské či zbabělé – jedno mají ovšem společné, vždy jsou jednoduché, až téměř 

primitivní, a hlavně přehnané. Člověk, který je součástí kolektivní mysli davu, nevidí 

mezistupně, pouze extrémy. Vidí pouze neoblomitelnou pravdu nebo absolutní lež. Jakožto 

jednotlivec by člověk dokázal připustit svůj omyl a přistoupit na diskuzi, což dav nikdy 

neudělá. Vezměme si například debatu dvou politiků na náměstí. Sebemírnější vyjádření 

jednoho z řečníků, které bude v nesouladu s názory davu, pak bude hlasitě dementováno, 

„vypískáno“, ve vážnějších případech začnou vzduchem létat vajíčka nebo dokonce dlažební 

kostky. Kdyby nebylo přihlížejících orgánů a/nebo pokud by onen mluvčí neodešel, byl by 

bezpochyby i lynčován. Jednotlivec pak má pocit anonymity a tím pádem bezpečí a 

beztrestnosti, a ztrácí soudnost nad tím, co je v souladu s právními či sociálními normami a 

nezřídka se uchyluje k násilí, k čemuž by za jiných okolností nedošlo.  
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Zároveň člověk v davu ztrácí pud sebezáchovy – kvůli výše zmíněné deindividualizaci člověk 

nepřemýšlí racionálně a v davu si připadá jaksi nedotknutelný, nezranitelný, tím pádem jeho 

činy mohou být hrdinské i zbabělé, kruté i vznešené, ale vždy člověk v davu je schopen jít do 

větších extrémů než jako jedinec. Samotného by ho sotva napadlo, postavit se ozbrojenému 

teroristovi hrozícímu zřícením letadla. Ne nadarmo se ovšem říká, že v počtu leží síla a lidé 

v davu tak mají pocit neohroženosti a překážce se postaví silou, tím větší, čím více jich v davu 

je.   

2.2.2. Duševní nákaza 

Další typickou vlastností davu je přenášení emocí, čili duševní nákaza. V tomto ohledu se 

názory psychologů různí. Například Le Bon tvrdí, že člověk přestává jednat sám za sebe a je 

činy blízkých osob ovlivněn natolik, že začíná jednat v zájmu kolektivního dobra, v zájmu 

davu, na úkor jeho osobního, což není vlastnost, které je člověk schopen sám od sebe, 

naopak pouze jako součást davu. Naopak Freud dělí davy na organizované a neorganizované, 

tj. bez vůdce a s vůdcem. Jako davy s vůdcem si pak můžeme představit armádu, i když to je 

dav dlouhodobějšího trvání. V čele této armády stojí nějaký velitel, vůdce, který jejím členům 

vhodnými projevy vsugeruje, že je všechny miluje stejnou láskou, čili vytvoří se vztah vojáků 

k jejich vůdci (výše zmíněné libido). Ve své publikaci dokonce zmiňuje, že každý člověk má 

v sobě touhu mít nějakého milovaného vůdce a toto je pak nejdůležitějším důvodem, proč se 

lidé sdružují do davů. Při ztrátě tohoto vedení, například v případě smrti velitele v bitvě, ale i 

pokud velitel není dostatečně charismatický a nedokáže překonat strach vojáků ze smrti 

jejich láskou a vírou k němu, se dav stává neorganizovaným, začíná jednat výhradně sám za 

sebe a i na úkor ostatních. 

V případě, že se takto dav rozpadá nebo hrozí jeho rozpad, nastává panika. Člověk jedná sám 

za sebe, klidně i na úkor osob před okamžikem jemu blízkých. Toto dokazuje, že zmizel pocit 

anonymity, pocit neohrožení z vysokého počtu. Člověk nyní stojí nebezpečí tváří v tvář a toto 

nebezpečí si najednou uvědomuje. Toto může nastat při evakuaci po nouzovém přistání, 

když např. hrozí výbuch paliva v nádržích. Lidé už jsou na zemi, ale stále jim hrozí nebezpečí, 

a tak se snaží uniknout co nejdříve nouzovými východy, neberou ohledy na ostatní a 

výsledkem tak může být i zpomalení procesu evakuace. Je tedy nutné, aby si tohoto byl 

palubní personál vědom a toto bylo zahrnuto v jeho výcviku. Zde se tedy promítá mnou 
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vymezená hypotéza této práce, že za účelem zdárného řešení vzniklé krizové situace je 

zapotřebí vhodně vyškolený personál.  

V následující části uvedu několik zmíněníhodných příkladů, za účelem podložení mých tvrzení  

fakty. Kdybych měl popsat každou bitvu, kde došlo k něčemu podobnému, zdaleka by to 

přesáhlo rozsah této práce, nicméně několik případů si zde zaslouží své místo. Jednou 

z prvních zdokumentovaných bitev, u které došlo k rozprášení armády vlivem zabití velitele, 

byla Bitva u Platají r. 479 př. n. l. z období řecko-perských válek. V této bitvě proti sobě stáli 

perský vojevůdce Mardonios a jeho 60 tisíc mužů a spartský princ Pausaniás, jehož armáda 

čítala cca 30 tisíc hlav. Dvanáctého dne řecká armáda ustupuje k blízkému městu Plataje 

z důvodu nedostatku pitné vody. Peršané si toho všimli a vyrazili proti nim střemhlav do 

útoku. Řecká armáda byla zastihnuta nepřipravená, Peršané měli proto značně navrch, jak 

početně tak takticky. Zlomový okamžik ovšem nastal, když se jednomu z hoplitů tegejského 

oddílu podařilo probít se až k veliteli Mardoniovi a usmrtit jej. Perské vojsko bez velitele 

podlehlo panice a ačkoli přesný počet mrtvých na perské straně je neznámý, byl nepochybně 

velmi. 

Za zmínku také určitě stojí bitva z našich končin, a to Bitva u Domažlic během husitských 

válek 14. srpna 1431. Husitská armáda čítající na sto tisíc mužů v tento den přispěchala na 

pomoc křižáky obléhanému městu Domažlice. Křižáci měli podobně četnou vojenskou sílu. 

V této bitvě hrála také rozhodující roli ztráta morálky. Když křižáci slyšeli přes kopce mohutný 

zpěv husitského chorálu „Ktož sú boží bojovníci“, ihned se dali na útěk. Žoldnéři rabovali 

vlastní vozy, z nichž některé převrátili a zatarasili si tak únikovou cestu. Vznikl naprostý 

chaos, křižáci se zabíjeli i navzájem, jen aby se dostali co nejdál od blížící se smrti. Zbytek 

roztroušené armády hledal útočiště v blízkém hvozdu, kde je ovšem husité dohnali a pobili. 

Prakticky beze ztrát tak získali značný počet zásob, bitevních vozů a zajatců. Ilustraci husitů, 

následujících křižáky do lesů můžeme vidět na obr. 1.  

Je tedy velice důležité, aby v letadle pokud možno ještě před vznikem davové psychózy zaujal 

pozici velitele jeden z palubních průvodčí, který opět na tyto situace musí být proškolen a 

musí vědět, jak na dav apelovat, aby byl davem za svého vůdce přijat a následován. 
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Obr. 1. Křižáci prchající před husitskou armádou. (http://www.bellum.cz/) 

V bitvě o Stalingrad během druhé světové války dopadla hrůza z německého Wehrmachtu na 

sovětské vojáky takovým způsobem, že se poměrně velká část z nich pokusila dezertovat. 

Sovětské velení na toto ovšem bylo připraveno a velitelé měli rozkaz dezertující vojáky bez 

milosti postřílet. Celkem tady bylo popraveno skoro 14 tisíc vlastních mužů. Zde poukazuji na 

soulad s Freudovou teorií libida, ale hlavně na duševní nákazu v praxi. Někteří jinak morálně 

a mentálně silní vojáci by se totiž nepokusili dezertovat, kdyby neviděli na úprku jejich 

zastrašenější spolubojovníky, mohli by přežít a nemuselo by padnout tolik mužů na každé 

straně.  

Na tomto místě bych však chtěl poukázat na to, že si vlastně nemůžeme být jisti tím, jak 

přesně dopadla jakákoli bitva. Jak budu popisovat níže v odstavci věnovaném sugestibilitě, 

svědectví davů můžeme přikládat pramalý význam. Obraz, který vidí jeden z účastníků davu, 

který navíc ještě nemusí být správný, totiž je dalším buď přikrášlen k jeho verzi, a tak dále, až 

se výsledná forma tak, jak ji známe z historických knih, skutečnému dění skoro nepodobá. Viz 

výše zmíněná bitva u Platají, kde Mardoniova armáda čítala podle některých zdrojů 50 – 60 

tisíc mužů, zatímco Hérodotos, významný antický historik, Ciceronem nazvaný otcem 

dějepisu, uvádí až 300 tisíc.  

http://www.bellum.cz/bitva-u-domazlic.html
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2.2.3. Vzájemná nesnášenlivost 

S předchozími dvěma popsanými vlastnostmi také do jisté míry souvisí fakt, že se vznikem 

davu minimálně po dobu jeho trvání mizí vzájemná nesnášenlivost, např. xenofobie a jiné. 

Nejrozdílnější povahy dokáže spojit společný cíl a vidina jeho dosažení, nevidí a nezajímají je 

vzájemné odlišnosti, jsou si vzájemně rovni. Tato tolerance však nemá dlouhého trvání, 

povětšinou pouze po dobu trvání onoho davu, nebo dokud takováto „aliance“ přináší 

vzájemný prospěch.   

2.2.4. Sugestibilita 

Dalším faktorem, který ovlivňuje účastníky davu, je sugestibilita. Do jisté míry se člověk 

ovlivněný sugescí chová podobně, jako člověk pod účinky hypnózy. Tomuto je pak odňata 

vědomá osobnost a poslouchá příkazy toho, kdo mu ji odňal, i když to odporuje jeho 

morálním zásadám a jeho chování je zcela protichůdné tomu, jak by se choval mimo účinky 

těchto podnětů. Některé jeho vlastnosti jsou u něho zcela vyřazeny, naopak se mohou 

objevit jiné, zcela nové. Účastníci davu často bývají ve stavu očekávání a napětí, ačkoliv si to 

třeba ani oni sami neuvědomují. Toto pak ještě usnadňuje sugesci, stačí sebemenší popud a 

kolektivní mysl davu se zaměří zamýšleným směrem. Dovolím si tu uvést několik příkladů, 

které Le Bon uvádí ve své publikaci Psychologie davu. Během obléhání Paříže lidé byli ochotni 

uvěřit například i tomu, že svíčka zapálená ve vyšším patře domu bylo znamení dávané 

nepřátelům, i když pouhé zamyšlení by ukázalo, že plamen svíčky nemůže být viděn ze 

vzdálenosti několika mil. Další příklad z téhož díla se odehrál na francouzské fregatě La Belle-

Poule, která kroužila po moři, jak píše Le Bon, „aby vyhledala korvetu Le Berceau, od které 

byla odtržena prudkou bouří. Byl jasný, slunečný den. Náhle stráž hlásí plavidlo bez stožárů. 

Mužstvo se zadívá určeným směrem a skutečně všichni, plavčíci i důstojníci, vidí zřetelně vor, 

přetížený lidmi a vlečený čluny, na kterých vlají tísňové signály. Admirál Desfossés rozkázal 

spustit člun, aby spěchal ztroskotaným na pomoc. Blížící se plavčíci i důstojníci, kteří do něho 

vstoupili, „viděli zmítající se zástup lidí, spínajících ruce a slyšeli tlumený a zmatený šum 

velkého množství hlasů.“ Když však člun dorazil k domnělému voru, spatřili pouze několik 

větví, pokrytých listím a urvaných ze sousedního pobřeží. Před tak hmatatelným důkazem 

ovšem přelud zmizel.“ (Le Bon, 1895) Na tomto příkladu můžeme vidět sílu sugesce 

vyvolanou prvním příslušníkem stráže, který „vor“ zpozoroval, i duševní nákazu, díky které 
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tento pak viděli všichni zúčastnění. A nakonec pro účely tématu této práce opět prezentuji 

násilný únos letadla. Zatímco každý jedinec sám o sobě by si byl vědom, že není schopen 

ozbrojeného útočníka přemoci bez potřebného výcviku, pokud jeden z cestujících vstane za 

tímto účelem, ostatní ho bez rozmýšlení budou následovat. Síla sugesce je ještě mnohem 

silnější než síla hypnózy, protože sugesce je umocňována účinky na ostatní účastníky davu. 

Tím pádem i mentálně silnější člověk, který by normálně síle sugesce odolal, je strhnut a 

„přetlačen“ ostatními. Je vzácné, avšak nikoliv nemožné, že odhodlaný dav dokázaly v pravý 

čas od zamýšleného činu odvrátit vhodně volené slovo nebo jiná chytře umístěná sugesce. 

Toto již několikrát zabránilo krveprolití nebo katastrofickému dopadu události.  

Vůdcové na své davy působí dvěma způsoby: svou osobností a ideou, kterou reprezentují. 

Pokud tedy chce řečník, vůdce, či jakákoli jiná osoba, dav strhnout na svou stranu, 

vsugerovat mu svůj názor, musí používat silných slov, přehánět, zdůrazňovat, ale nepokoušet 

se davu dokázat pravdu své myšlenky rozumovou logikou – dav je intelektuálně tvor, 

nazveme-li ho tak, primitivní, neschnopen čehokoli, co by nevymyslelo malé dítě. Dav sám 

má pak tendenci vlastnosti svého vůdce zveličovat, ba mu někdy i přikládat nadpřirozené 

schopnosti.  

Dav však takto reaguje pouze na pevnou ruku, nikoli na laskavou. Projevy laskavosti davy 

vždy vnímaly spíše jako slabost. Paradoxně si větší zalíbení u davů našli tyrani, právě protože 

ukázali, že to oni tady jednoznačně vládnou. Toto opět koresponduje s tím, že davy se na 

žebříčku civilizačního vývoje vrací o několik stupňů níže, a nabízí se dvě různá vysvětlení. 

Tohoto despotu viděli jako svého alfa samce, nejsilnějšího člena smečky, proti kterému není 

radno se postavit, ale který je v případě potřeby (napadení cizím státem, kupříkladu) ochrání. 

Druhým důvodem, který se nabízí, je touha po otci, která je zakomponovaná v každém 

člověku. Davy potřebují k někomu vzhlížet, někoho, kdo se o ně bude starat, vládnout jim a 

popřípadě je i týrat. Pokud byl tento vládce pak hromadně svržen, bylo to proto, že se davu 

ukázal ve slabším světle. Davy tak mohly přecházet od anarchie k poslušnému otroctví a zpět, 

podle toho, jak zrovna svého vládce vnímaly.  

Poměrně zajímavé je, že církev přikazuje svým knězům celibát z toho důvodu, že sexuální 

tendence vyžadují přílišné upjetí na jednoho účastníka davu, tím pádem rozkládající davový 

útvar, což církvi pochopitelně škodilo. Dva lidé jsou schopni více uvažovat jako jedinci a ne 
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jako dav, uvažují racionálněji a jsou odolnější vůči výše zmíněným vlastnostem davového 

chování, z nichž obzvláště církví využívaná je duševní nákaza. 

2.2.5. Shrnutí 

Jako shrnutí této kapitoly můžeme říci, že už jen pouhým bytím v davu se tedy z člověka 

stává tvor primitivní, neschopen jakékoli myšlenky či činu, vyžadující vyšší stupeň inteligence. 

K tomuto by bylo zapotřebí onoho vůdce a sugesce. Dále jsme vyvodili, že dav jako celek je 

jakýsi druh samozvané suverénní moci, alespoň v očích jeho účastníků. Nakolik je takto 

nastolený nový řád účinný, záleží na jeho velikosti (a pouze velikosti, protože jak jsme uvedli, 

je neschopen jakéhokoli hlubšího myšlení) oproti síle jemu odporujících sil. Zároveň můžeme 

říct, že člověk jako jedinec dokáže rozlišit, které své reflexy bude poslouchat, a které nikoliv, 

ale u davu tomu tak není.  

Také jsem poukázal na to, jak důležité je míti vhodně proškolený, charismatický personál, 

kterému budou v případě vzniku krizové situace pasažéři věřit a naslouchat. Toto charisma a 

přirozené vůdčí schopnosti by mělo být jedním z faktorů při výběrových řízeních na pozici 

palubního průvodčího, nebo alespoň při povýšení na pozici hlavního PP. 

2.2. Klíčová slova 

Afekt – affect – Silná, bouřlivě, ale krátce probíhající emocionální reakce, jako je hněv, 

zděšení, radost, nadšení;  v české literatuře posledních desetiletí označuje i každý emoční 

projev (Hartl, Hartlová 2010) 

Celibát – celibacy – mládenectví, bezženství, život bez sexu; požadavek sexuální abstinence a 

zákaz manželství; povinný stav duchovních v některých církvích (Hartl, Hartlová 2010) 

Davová psychóza – mass psychosis – společné chování malé skupiny až velkého shromáždění 

lidí vyznačujíí se spontánností a vysokou emocionalitou; může jít o jednání lidí při dějinných 

zvratech, katastrofách, ale i o výsledek manipulace davu řečníkem, zpěvákem, hudební 

skupinou (Hartl, Hartlová 2010) 

Deindividualizace – deindividuation – podle L. Festingera (1952) stav sníženého 

sebeuvědomění jedince, pocit ztráty osobní identity a splynutí s anonymní skupinou; 
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výsledkem snížené zábrany vůči impulzivnímu chování, časté v davových aktivitách (Hartl, 

Hartlová 2010) 

Hypnóza – hypnosis – termín skotského lékaře J. Braida (1841); uměle navozený, změněný 

stav vědomí vyznačující se zvýšenou sugestibilitou a nadměrně soustředěnou pozorností; 

projevuje se pasivitou, poslušností k příkazům hypnotizéra; někdy používaná k terapeutickým 

účelům; hypnóza označována též jako sociální interakce, v níž jedna osoba reaguje na 

sugesce nabízené druhou osobou, výsledkem jsou změny vnímání, paměti a volního jednání, 

jako např. pozornost selektivně zaměřená pouze na hlas hypnotizéra, zkreslení reality, vznik 

bohatých fantazijních prožitků, rostoucí sugestibilita, ve vyhraněných případech může mít 

sugesce charakter nutkavého jednání nebo bludu (Hartl, Hartlová 2010) 

Libido – lat. výraz pro slast; v psychoanalytické teorii označení projevů pohlavního pudu, 

základ pudové energie vyvěrající z podvědomí a zaměřené k dosahování slasti; základ 

sexuálního a tvůrčího snažení člověka (Hartl, Hartlová 2010) 

Psychoanalýza – psychoanalysis – termín S. Freuda z r. 1906; teorie založená na přesvědčení 

o rozhodujícím vlivu sexuálního pudu na vývoj a život člověka; z ní odvozená metoda léčby 

duševních a emočních poruch, tzv. psychoterapie bez interakce, založená na volných 

asociacích, snech a raných dětských zážitcích vyprávěných pacientem, dále na postupných 

interpretacích a konečně na analýze odporu; pomocí těchto tří kamenů dochází k odhalování 

podvědomých konfliktů, komplexů a potlačovaných přání, jež jsou příčinou pacientova 

onemocnění (Hartl, Hartlová 2010) 

Pud – drive, instinct – běžně ztotožňován s pojmem instinkt; zdroj energie a emocí, působící 

na chování i bez přítomnosti zjevného podnětu  (Hartl, Hartlová 2010) 

Sugestibilita – suggestibility – náchylnost k přejímání myšlenek druhých; vyšší u dětí, osob 

s nižší inteligencí, nižším sebevědomím, v situaci únavy, vysílení (Hartl, Hartlová 2010) 

Turbulence – turbulence – proudění tekutin, při kterém se rychlost v daném bodě rychle a 

nepravidelně mění (slovnik-cizich-slov-online.com 2014) 

Xenofobie – xenophobia – nadměrný strach z cizinců, z neznámých lidí, míst; součást 

rasismu, fašismu, antisemitismu, šovinismu, nacionalismu (Hartl, Hartlová 2010)  
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3. Katastrofy spojené s davovým chováním 

V první kapitole byl definován dav a byly vysvětleny jeho vlastnosti. Je ovšem také důležité 

probrat konkrétní události a ukázat si tuto teorii na příkladech z historie. Tato kapitola tedy 

přibližuje několik případů, kdy vznik davové psychózy přímo nebo nepřímo zapříčinil ztrátu 

na životech.  

3.1. Katastrofa na koncertě The Who 

V prosinci 1979 pořádala britská rocková kapela The Who koncert v aréně Riverfront 

Coliseum v americkém Ohiu, který se proměnil v tragédii. Na tento koncert byly dlouho před 

zahájením vyprodány všechny lístky. Bezmála 15 tisíc z celkových 18 348 lístků bylo 

bezmístenkových, takže návštěvníci, kteří chtěli být blízko u pódia, museli čekat dlouho 

dopředu před vchodem, bez ohledu na případné nepříznivé počasí (večer předcházející 

koncertu byl shodou okolností nezvykle mrazivý). Koncert začínal v 8 hodin večer. Ve 3 

hodiny odpoledne byla na místo zavolána místní policie, protože dav před arénou začínal 

narůstat do tisíců. Kolem sedmé hodiny večerní se kolem vchodu tlačilo odhadem 8 tisíc 

držitelů bezmístenkových vstupenek, a tak policie požádala pořadatele o otevření druhého 

vchodu. Na toto ovšem neměla aréna Riverfront Coliseum dostatečný počet pracovníků.  

V čase 19:20 se dav začal tlačit dopředu, nejspíše proto, že kapela začala poslední testování 

ozvučení před zahájením. Návštěvníky koncertu pak napadlo, že The Who už začali hrát 

naživo, a tak se snažili si za každou cenu zabrat co nejlepší místa. Těchto přes 8 tisíc lidí se 

nahrnulo dopředu, tlačíc návštěvníky před sebou takovou silou, že skleněné vchodové dveře 

se roztříštily a ostatní byly rozraženy dokořán.  

Zde je popsán ukázkový příklad toho, že dav je snížen na primitivní úroveň inteligence a že je 

neschopen jakéhokoli logického uvažování. I chvilkové zamyšlení by totiž ukázalo, že zvuk je 

vskutku původem pouhého testování ozvučení a že když je 19:20, koncert ještě nemohl začít. 

Zároveň celý dav podlehl síle sugesce této dezinformace.  

Bezpečnostní složky budovy nebyly nikde k sehnání a policistů bylo příliš málo na uklidnění 

tak velkého davu, a tak jim trvalo nejméně dalších 15 minut, než se jim podařilo proniknout  
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dovnitř davu. Tou dobou už ale bylo příliš pozdě: zhruba kolem 19:45 našli na zemi první, 

z nakonec jedenácti obětí, udušenou. 

Z obavy, jak by se dav zachoval, kdyby byl koncert nyní zrušen, řekly bezpečnostní složky 

pořadatelům, aby pokračovali, jako by se nic nestalo. Členům kapely The Who se o obětech 

koncertu nic neřeklo, tito to zjistili, až už bylo po všem. Po této tragické události byly vydány 

regulace a zákony, které zabránily opakování něčeho podobného. Návštěvníkům, kteří byli 

toho večera udupáni nebo udušeni, už to ale život nevrátí. Bezpečnostní složky odnášející 

mrtvé a zraněné viz obr. 2. 

 

Obr. 2. Následky katastrofy na koncertě The Who roku 1979 (retro.cincinnati.com)  

3.2 Teroristické útoky 11. září 2001 

Kapitola, která si zde zajisté zaslouží rozsáhle rozebrat. Útoky na symboly USA jsou totiž 

jednou z mála zdokumentovaných leteckých katastrof, ve kterých hrál rozhodující roli dav a 

rozhodně jedna z nejdůležitějších a nejpřevratnějších katastrof v dějinách všeobecného i 

obchodního letectví. Není sice z velké části známo, co se dělo v kabině prvních třech letadel, 

ale u čtvrtého se cockpit voice recorder (CVR) a flight data recorder (FDR), tzv. černá skříňka, 

http://retro.cincinnati.com/Topics/Who-concert-tragedy/
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zachovala, a tak bylo zjištěno, že nebýt statečnosti a chytré domluvy pasažérů, i čtvrté 

letadlo, let United Airlines 93, by si vyžádalo mnohem více obětí.  

11. září 2001 uneslo 19 příslušníků islámistické extremistické skupiny Al-Qaeda čtyři dopravní 

letadla a provedlo sebevražedné útoky na symboly Spojených států amerických. Dvě z letadel 

narazila do Světového obchodního centra v New York City, třetí do Pentagonu poblíž 

Washingtonu, D.C. a čtvrté spadlo do pole v Pennsylvanii. Tyto útoky si vyžádaly přes 3 000 

obětí v den útoků a dalších 1 000 zemřelo v následujícím čtvrtletí v silničních nehodách jako 

důsledek přeplněných silnic a dálnic, jelikož se lidé báli cestovat letadly. Znamenaly pro USA i 

pro celý svět zlomový okamžik v boji proti terorismu a milník v bezpečnosti letecké dopravy.  

Ze čtyř dopravních letadel byly dvě společnosti American Airlines a dvě United Airlines. Tři 

lety měly jako cílovou destinaci Los Angeles a čtvrté mělo přistát v San Franciscu. Jejich 

skutečná trajektorie je ilustrována na obr. 3. 

3.2.1 Let American Airlines 11 

Let č. AA 11 americké společnosti American Airlines vzlétnul z Bostonu do Los Angeles v 7:59 

místního času a poslední rutinní komunikace mezi letadlem a řídící věží proběhla v 8:14. 

V 8:24 řídící letového provozu v Bostonu přijal šokující zprávu od jednoho z únosců: „Máme 

nějaká letadla. Zůstaňte potichu a nic se vám nestane. Vracíme se zpět na letiště.“ A o 

minutu později: „Nikdo se ani nehněte. Všechno bude v pořádku. Pokud se o něco pokusíte, 

ohrozíte sami sebe i letadlo. Prostě zůstaňte zticha.“ (telegraph.co.uk, 2011)  
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Obr. 3 – Trajektorie letadel teroristických útoků 11. září 2001 (kids.britannica.com) 

Tuto zprávu nikdy neslyšel nikdo z pasažérů a cestující v Economy třídě zřejmě věřili, že 

nepokoje z přední části letadla byly kvůli zdravotním důvodům některého z pasažérů 

v Business třídě. Ale letušky už stihly vytočit operátory letecké společnosti z telefonu 

v Economy třídě. Betty Ong klidně popisovala, co zahlédla během 25 minutového hovoru 

z 8:19 i s označením čísel sedadel únosců, aby je personál na zemi mohl identifikovat.  

„V kokpitu mi nikdo nezvedá telefon. V Business třídě je někdo pobodán. Nemohou tam 

dýchat. Mají s sebou pepřák nebo něco. Nevím, ale myslím, že nás právě unáší,“ popsala 

Betty. „Letušky v první třídě jsou pobodány. Nemohu se dostat do kokpitu. Dveře se nedají 

otevřít.“  

http://kids.britannica.com/comptons/art-177418/The-map-shows-the-routes-of-the-four-US-planes
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„Může se někdo dostat do kokpitu?,“ jde slyšet přes telefon, jak se ptá někoho poblíž na 

palubě.  

„Nemůžeme se ani dostat do kokpitu. Nikdo se tam nemůže dovolat. Nemůžeme se dostat 

dovnitř.“  

Letuška Amy Sweeney popsala operátorům AA následující: „Něco je špatně. Klesáme příliš 

rychle.“ Když se jí operátoři zeptali, co vidí z okna, řekla: „Vidím vodu. Vidím budovy. Letíme 

nízko. Letíme velmi, velmi nízko. Letíme příliš nízko. Pane Bože, letíme příliš nízko. Pane 

Bože!“  

Toto byla poslední slova z letu AA 11 předtím, než narazil do severní věže WTC v 8:46:40. 

(Telegraph.co.uk 2014) 

3.2.2 Let United Airlines 175 

Let UA 175 vzlétl ze stejného letiště v Bostonu po stejné trati do Los Angeles v 8:14 a 

poslední zachycené vysílání z letadla k řídícím na zemi bylo v 8:42, když popsali „podezřelou 

komunikaci“ z jiného letadla – což, jak se později potvrdilo, byl let AA 11. 

Letadlo bylo uneseno mezi 8:42 a 8:46 muži ozbrojenými noži a pepřovými spreji, kteří zabili 

oba piloty a tvrdili, že mají bombu, podle hovorů od pasažérů a personálu. V 8:52 zavolal 

Peter Hanson, který cestoval s manželkou a dvouletou dcerou, svému otci Leeovi, aby ho 

varoval.  

„Myslím, že se zmocnili kokpitu. Letušku pobodali a někdo další vepředu je možná mrtvý. 

Letadlo provádí zvláštní manévry. Zavolejte United Airlines.“  

V 8:59 se zkusil bývalý pilot stíhacích letounů pro US Air Force Brian Sweeney dovolat své 

manželce Julii a zanechal jí vzkaz doma na záznamníku, popisujíc že letadlo bylo uneseno.  

„Pokud přijde na nejhorší, a moc dobře to nevypadá, chci abys věděla, že tě absolutně 

miluji,“ řekl jí.  

Poté zavolal matce Louise: „Možná přijdou zpátky sem. Možná budu muset končit. Zkusíme 

s tím něco udělat.“ 
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Tato konverzace naznačila, že se cestující letu UA 175 domlouvali na zorganizování vzpoury, 

ačkoli nikde není žádný důkaz, že by měli dostatek času na to ji provést.  

V 9:00 zavolal Peter Hanson podruhé svému otci Leemu: „Je to špatné, tati. Letuška byla 

pobodána. Vypadá to, že mají nože a pepřový sprej. Tvrdí, že mají bombu. Pasažéři zvrací a je 

jim špatně. Letadlo dělá trhavé pohyby. Nemyslím si, že to letadlo řídí pilot. Myslím, že 

jdeme k zemi. Myslím, že chtějí letět do Chicaga nebo někam a narazit do budovy. Neboj, 

tati. Pokud se to stane, bude to velmi rychlé. Můj Bože, můj Bože.“ (Telegraph.co.uk 2014) 

Chvíli předtím, než byl hovor náhle přerušen, Lee Hanson slyšel ženský křik. Zapnul televizi, 

jen aby viděl, jak druhé letadlo narazilo do jižní věže WTC v 9:03. 

3.2.3 Let American Airlines 77 

Let AA 77 vzlétl z Washingtonu do Los Angeles v 8:20 a poslední rutinní komunikace proběhla 

v 8:51. Posádka kokpitu byla zabita a letadlo bylo uneseno během dalších třech minut. U 

tohoto letadla je známo mnohem méně detailů než u zbylých třech a ví se pouze o dvou 

lidech, kteří se spojili se zemí.   

V 9:02 letuška Renee May zavolala své matce Nancy v Las Vegas. Během dvouminutového 

rozhovoru řekla, že její let byl unesen a cestující a posádka byla přesunuta do zadní části 

letadla. Také požádala matku, aby kontaktovala American Airlines.  

Druhá osoba, jíž se podařilo zkontaktovat někoho na zemi, byla cetující Barbara Olson, která 

zavolala svému manželovi Tedovi. Řekla mu, že únosci mají vysouvací nože, předtím, než byl 

její první hovor ukončen.  

Zhruba o pět minut později zavolala znovu, popisujíc že “pilot“ oznámil, že letadlo bylo 

uneseno, a ptala se manžela, co má dělat. Na otázku, kde se právě nachází, odpověděla, že 

letí nad zastavěnou oblastí. Manžel jí pak řekl o útocích v New Yorku těsně před tím, než byl 

hovor opět ukončen. Letadlo narazilo do Pentagonu v 9:37:46. 

3.2.4 Let United Airlines 93 

Nejvíce detailů se podařilo zabrat ze slavné bitvy o zpětné převzetí kontroly nad letem 

United 93 – protože vzlétlo o 42 minut později z Newarku do San Francisca v 8:42, pasažéři 

měli čas dozvědět se o obou útocích v New Yorku. Také pomohlo, že CVR z tohoto letadla se 
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dochoval, zatímco zapisovače ze všech ostatních letů byly zničeny v plamenech, když 

nabouraly.  

V 9:19 začali dispečeři varovat ostatní lety: „Pozor na jakékoli pokusy o únos – dvě letadla 

narazila do Světového obchodního centra.“ Zpráva pro let United 93 byla zobrazena na 

palubním zařízení FMS v 9:24. O dvě minuty později pilot Jason Dahl odpověděl: „Potvrďte 

poslední zprávu.“  

Předtím, než stačil dostat odpověď, únosci zaútočili v 9:28, a zatímco letadlo ztrácelo výšku, 

ATC zachytilo dvě vysílání z kokpitu. V jednom dokázali vyrozumět “Mayday“ mezi známkami 

souboje. O pětatřicet vteřin později zachytili třikrát po sobě zprávu “Vypadněte odsud“.  

V 9:32 se teroristům podařilo převzít kontrolu a únosce se pokusil lámanou angličtinou 

komunikovat s pasažéry, zatímco všichni cestující i posádka byli přesunuti do zadní části 

letadla.  

„Dámy a pánové. Tady je kapitán, prosím sedněte si, zůstaňte sedět. Máme na palubě 

bombu. Takže seďte.“  

Tato zpráva byla poslána ATC místo pasažérům, řídící se tedy tímto dozvěděli o únoscích a 

mohli díky této chybě odklánět ostatní letadla v blízkosti, aby nedošlo ke kolizi ve vzduchu. 

NORAD zároveň měl čas dostat do vzduchu stíhačky, které by letadlo sestřelily nad 

neobydlenou oblastí pro minimalizaci ztrát na životech, ale nedostaly rozkaz toto provést. 

Nejméně 10 ze 33 pasažérů a dvou příslušníků personálu zahájili během dalších třiceti minut 

telefonáty z palubních a mobilních telefonů, popisující zoufalý boj uvnitř letadla, zatímco ho 

únosci otočili a namířili na Washington s cílem narazit pravděpodobně do Bílého domu nebo 

do Kapitolu.  

Díky těmto hovorům se pasažéři dozvěděli od svých rodin a známých důležité informace o 

předchozích útocích. Minimálně v pěti hovorech cestující a posádka sdělili, že se pokusí o 

převrat. Jeremy Glick řekl svojí manželce, že odhlasovali pokus o násilné převzetí kontroly 

nad letadlem.  

V 9:57 řekl jeden z pasažérů: „Všichni běží do první třídy. Musím jít. Ahoj.“  
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Thomas Burnett řekl svojí manželce: „Vím, že tady všichni umřeme... Tři z nás se s tím něco 

pokusí udělat.“  

Todda Beamera zase očividně bylo slyšet, jak křičí: „Jedeme!,“ válečný pokřik burcující k akci. 

Černá skříňka zachytila zvuky vytrvalých útoků na kokpit během dalších šesti minut. Ziad 

Jarrah, jeden z únosců, který v té chvíli řídil letadlo, řekl svému komplici, ať zatarasí dveře, 

zatímco nakláněl letadlo doleva a doprava a nahoru a dolů ve snaze setřást útočníky. Chvíli 

po desáté je slyšet jednoho z pasažérů: „Do kokpitu! Jestli se nám to nepodaří, umřeme. Tak 

do toho!“  

Do kokpitu se nejspíš snažili dostat rozbitím dveří vozíkem pro catering, plně naložený 

plechovkami i jinými nádobami s pitím, ozbrojeni dalšími plechovkami, hasicími přístroji, 

vařící vodou v konvici a dalšími improvizovanými zbraněmi.   

V 10:01 Jarrah opakuje: „Allah je největší!“. A ke svému komplici: „To je vše? Položíme to 

dolů?“  

Jeho spojenec odpověděl: „Ano, polož to dolů.“  

Jarrah přetočil letadlo na záda, křičíc „Allah je největší!“. (Telegraph.co.uk 2014) 

Je možné, že dveře do kokpitu se nakonec podařilo prorazit, ale pokud ano, bylo už  příliš 

pozdě na to, letadlo zachránit. Let UA 93 narazil v 10:03 do prázdného pole v Pennsylvanii, 

20 minut letu od Washingtonu. Cílem únosců bylo zaútočit na symboly USA. Byli poraženi 

neozbrojenými pasažéry letu United 93. 

U událostí letu United 93 opět můžeme vidět vlastnosti typické pro dav, jmenovitě 

deindividualizaci, ztrátu pudu sebezáchovy, duševní nákazu, možná také vymizení rasové 

nesnášenlivosti. Nemůžeme však tak docela mluvit o davové psychóze, cestující v letadle 

spolupracovali spolu navzájem a s lidmi na zemi velmi logicky správně. Útok na kokpit za 

účelem převzetí kontroly nad letadlem dokonce odhlasovali.  

Na události 11. září nepřímo navazovaly další projevy davové psychózy, které neustaly 

dodnes. Ihned po útocích lidé začali pálit a vandalizovat mešity; během několika 

následujících měsíců bylo nahlášeno 700 násilných a zločinných projevů nenávisti proti 
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Arabo-Američanům. Muslimové byli zabíjeni, byli oběťmi masové nenávisti a nazýváni 

teroristy pouze kvůli jejich vzhledu, přesvědčení a náboženskému vyznání; lidé byli a jsou 

více sociálně stereotypičtí.  

3.3 Let LOT 5055 

Havárie letadla Ilyushin II-62M polské aerolinky LOT v roce 1987. Má své místo zde v práci, 

protože davová psychóza značným způsobem přispěla ke katastrofickému dopadu této 

události, dokonce možná ho i zapříčinila.  

Iljushin II-62M je čtyřmotorový, proudový, přetlakovaný dopravní letoun s dlouhým doletem. 

Jedno z těchto letadel s názvem Tadeusz Kościuszko mělo letět z polského Letiště Frédérica 

Chopina ve Varšavě na Letiště Johna F. Kennedyho v New Yorku 9. května 1987, ale území 

Polska už neopustilo. Původními příčinami havárie bylo vysazení motorů 1 a 2 a porucha 

výškového kormidla krátce po vzletu. K dnešnímu dni je to letecká nehoda s největším 

počtem obětí (183), ke které došlo na polské půdě. Z těchto 183 lidí bylo 11 členů posádky. 

Shodou okolností jeden z členů posádky, Ryszard Chmielewski, měl letět na letu LOT Polish 

Airlines Flight 007 jako letový inženýr o sedm let dříve, ale ze zdravotních důvodů přenechal 

tento let svému kolegovi. Tento let (LOT 007) spadl také ve Varšavě z technických důvodů a 

všech 87 lidí na palubě umřelo.  

3.3.1 Vzlet a příčina nehody 

Letadlo Tadeusz Kościuszko vzlétlo z ranveje 33 na varšavském letišti v 10:18 místního času. 

Počáteční povolení bylo stoupat do FL310 a krátce po vzletu dostali od ATC zprávu, aby 

stoupání urychlili z důvodu vojenského cvičení v okolí trati ve FL170. Posádka tedy zvýšila tah 

motorů pro dosažení vyššího gradientu stoupání.  

Některé zdroje tvrdí, že nebýt tohoto přidaného výkonu, motory by bývaly vydržely, nicméně 

po zvýšení tahu se motor č. 2 přehřál dost na to, aby došlo k explozi, a to v čase 10:41. 

Přehřátá ložiska explodovala, což způsobilo oddělení turbínového disku od zbytku motoru. 

Tento disk prorazil a zcela zničil motor. Trosky ze zničených motorů prorazily trup, 

přeseknuly ovládání výškového řízení a elektrické kabely a vážně poškodily motor č. 1, který 

následně také začal hořet. Část hořících trosek prorazila trup do nákladového prostoru 

v zadní části letadla, zakládajíc rychle se rozšiřující požár i uvnitř letadla.  
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Posádka si zprvu myslela, že explozi způsobil náraz cizího objektu, možná jiného letadla, 

neměla ponětí o skutečné příčině. Piloti zahájili nouzový sestup do 13 200 ft. Nejbližší letiště 

vybavené pro přistání letadla Iljushin II-62M bylo v Gdaňsku, ale protože se současným 

stavem paliva měli asi 161 tun a maximální přistávací hmotnost letadla byla 107 tun, nestihli 

by v čase vypustit dostatečné množství. Rozhodli se tedy vrátit zpět na Varšavu. Kvůli 

poškození elektrického systému navíc měli problémy s vypouštěním paliva.  

3.3.2 Návrat na letiště 

Piloti nejprve zamýšleli přistát na vojenském letišti v Modlinu, které bylo oproti Letišti 

Frédérica Chopina zhruba o 20 mil blíže, ale na poslední chvíli se rozhodli pokračovat až na 

vzdálenější letiště. Důvod pro toto rozhodnutí byla lepší protipožární a lékařská vybavenost 

Letiště Frédérica Chopina. Tato volba také mohla být dalším rozhodujícím faktorem mezi 

životy a smrtí lidí na palubě, letiště v Modlinu totiž sice mělo horší nouzovou vybavenost, 

nicméně stále dostačující pro tuto situaci a vzhledem k rychle se rozšiřujícímu požáru byl čas 

kritickým faktorem. Toto však můžeme jen těžko přikládat za vinu pilotům, kteří neměli 

ponětí o situaci vzadu (kvůli poškozeným indikátorům požáru; na CVR je slyšet zvuk 

požárního varování, který ale po chvíli ustal), a tak chtěli být připraveni na nejhorší.  

Posádka zamýšlela přistát na letišti Frédérica Chopina z jihu na RWY 33 kvůli silnému větru, 

ale požár tou dobou už nenávratně poškodil další kritické prvky ovládání, včetně vyvážení a 

ovládání podvozku. Nouzové vypouštění paliva také vynechávalo – v okamžiku nárazu bylo 

v nádržích stále 32 tun paliva.  

V 11:09 ve 4 900 ft a při rychlosti 260 kts byla zahájena velmi ostrá zatáčka doleva. Na zem 

padaly hořící trosky z letadla, zakládajíc místní požáry na zemi. Zhruba 6 mil od ranveje 

letadlo začalo stoupat a klesat tak, že jeho trajektorie připomínala sinusovku. Existují dvě 

teorie, proč k tomuto došlo. První z nich je vznik naší davové psychózy. Jak se požár rozšířil 

do kabiny pro cestující, tito zpanikařili a nahrnuli se dopředu. Tímto způsobili velmi výraznou 

změnu těžiště, kterou piloti s nefungujícím trimem nedokázali vykompenzovat, takže letadlo 

přešlo do rapidního klesání a narazilo do země. Druhá teorie je taková, že požár v letadle – a 

jím vzniklé díry v trupu – pozměnil tvar letadla v zadní části a tím pádem i jeho 

aerodynamické vlastnosti. Toto způsobilo změnu úhlu náběhu a následně pád. Druhá teorie 

je ovšem nepravděpodobná, trup byl poškozen ještě dlouho před tímto kritickým krátkým 
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finále, takže změna úhlu náběhu by se projevila už ve vyšších polohách. Letadlo narazilo do 

země s náklonem 11° doleva a 12° dolů v rychlosti 250 kts a roztrhalo se na kusy v lese 3 nm 

od prahu RWY 33 na varšavském Letišti Frédérica Chopina.  

3.3.3 Shrnutí 

Ať už je kterákoli z uváděných dvou teorií správná, teorie s přičiněním vzniku davové 

psychózy je pravděpodobnější a zaslouží si zde rozebrat. Zde konkrétně se ukazuje 

deindividualizace davu – dav jako celek je snížen na primitivní stupeň inteligence, chvilkové 

zamyšlení by totiž ukázalo, že taková změna těžiště jako při nahrnutí všech 160 lidí do přední 

části musí být pro piloty neúnosná. Dále je zde zastoupena sugestibilita a duševní nákaza. 

Lidé v davu byli touto myšlenkou utéci od zhoubného ohně “nakaženi‘‘ někým jiným, 

pravděpodobně cestujícím.  

Zároveň při zvládání této situace zjevně došlo k pochybení letušek nebo letecké společnosti. 

Pokud letecký personál nebyl vyškolen pro případ ohně na palubě, došlo k chybě ze strany 

letecké společnosti. Pravděpodobnější se mi ovšem zdá varianta pochybení personálu. 

Cestující měly letušky udržet na svých místech, popřípadě přemístit do nezbytně nutné 

vzdálenosti od požáru. Kyslíkovými maskami bylo vybaveno každé sedadlo, takže kouř 

nemohl být problémem a vzhledem k tomu, že požár probíhal v zadní části letadla, vítr ho 

sfoukával směrem od letadla a ne dovnitř. Pokud se letušky pokoušely cestující udržet 

rozumně rozložené, aby nedošlo k závažnějším odchylkám ve vyvážení letadla, nebyly 

dostatečně proškoleny na to, jak mluvit k davu. Jak jsem vysvětlil ve druhé kapitole, dav není 

schopen jakékoli myšlenky, která vyžaduje vyšší stupeň inteligence. Personál se tedy neměl 

snažit vysvětlit, proč se nemají cestující hrnout dopředu, ale pouze heslovitě vydávat rozkazy 

– “zůstaňte na svých místech, jinak letadlo spadne.“ Samozřejmě za předpokladu, že samy 

nepodlehly duševní nákaze a panice v davu a v tu chvíli nezapomněly na svůj výcvik.  

3.4 Let US Airways 1549 

Posledním příkladem, který bych zde chtěl zmínit, ovšem určitě ne posledním, který se 

odehrál, je let společnosti US Airways č. 1549. Zmiňuji ho ovšem z důvodu zcela odlišného od 

předchozích příkladů. Tento incident si mohl, stejně jako výše zmíněné, vyžádat životy všech 

zúčastněných osob na palubě. Díky preciznímu přistání a bezchybné a rychlé evakuaci ale 
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jako zázrakem všichni přežili. Také proto se této události dnes přezdívá “Hudson river 

miracle“, čili zázrak na řece Hudson. Letadlo převážející 150 pasažérů a 5 členů posádky bylo 

Airbus A320-214 společnosti US Airways. Toto dvoumotorové civilní dopravní letadlo mělo 

letět 15. ledna 2009 z letiště LaGuardia (LGA) v New Yorku do Seattle-Tacoma International 

Airport, letiště ve státě Washington. Kapitánem na tomto letu byl Chesley Sullenberger (57) 

s 19 663 letovými hodinami. První důstojník byl Jeffrey Skiles (49), také velice zkušený pilot. 

Palubní průvodčí byly celkem tři, všechny tři ženy, všechny s více než 25 lety této práce za 

sebou.  

3.4.1 Vzlet a náraz 

Piloti dostali povolení ke vzletu z RWY 04 v 15:24 místního času. Po vzletu měli povolení 

stoupat do 5 000 ft. Pilot letící (PF) byl první důstojník Skiles, zatímco Sullenberger se věnoval 

rádiu a checklistu po vzletu. Zhruba 700 ft nad zemí navázal Sullenberger spojení s New York 

Departure a následně dostal povolení stoupat až do FL 150.  

Zhruba o minutu později, ve výšce kolem 3 000 ft v 15:27, došlo ke střetu s ptactvem. Skiles 

si jich jako PF všiml jako první. Hejno ptáků letělo v řadě za sebou, křižující trajektorii letadla 

zprava. Ač je A320 na svoji velikost agilní letadlo, na nějaké větší manévry zdaleka nebyl čas, 

předtím než podle Sullenbergera ptáci zaplnili čelní sklo. Nárazy byly zachyceny CVR z letadla 

– někteří narazili na náběžné hrany křídel, některé na plochy kolem nosu letadla a některé 

přímo do motorů na každé straně. Z motorů se ozvaly hlasité rány, jak náraz způsobil přepětí 

a selhání vzduchových kompresorů a motory začaly hořet. Kabinu zaplnil zápach spáleného 

ptactva. Sullenberger prohlásil, „Moje letadlo,“ a převzal ovládání, protože byl za letadlo jako 

PIC zodpovědný.  

Palubní průvodčí si nejprve myslely, že se nějakým způsobem otevřely dveře od nákladního 

prostoru. Když ale viděly, jak motory selhávají, došlo jim, co se děje. V zadní části letadla byly 

u některých pasažérů náznaky paniky. Průvodčí se tedy zvedly ze sedadel, aby cestující 

uklidnily. „Nejspíš se pouze vrátíme na letiště a všechno bude v pořádku,“ říkaly. To si také 

v tu chvíli myslely, nikdo netušil, že zpátky na letiště už letadlo nedoletí.  

Sullenberger ohlásil situaci ATC ihned po nárazu. Byl klidný, koncentrovaný a přesný. „Tady 

Cactus 1549, vrazil do ptactva. Ztratili jsme tah v obou motorech. Vracíme se zpět na La 
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Guardiu.“ Letadlo řídil ručně, držel ideální klouzací rychlost, zatímco se spolu s FO Skilesem 

snažil znovu nahodit motory.  

„OK, jo, musíte se vrátit na La Guardiu,“ zaznělo od ATC, „Zatočte doleva, heading dva dva 

nula.“  

„Dva dva nula,“ potvrdil Sullenberger.  

Poté se středisko New York Departure spojilo s řídící věží na letišti La Guardia. „Zastavte 

všechny odlety. Máme nouzovou situaci.“  

„Kdo je to?“  

„1549. On, um... náraz ptactva. Ztratil všechny motory. Ztratil tah v motorech. Ihned se 

vrací.“  

„Cactus 1549. Které motory?“  

„Řekl, že ztratil tah v obou motorech.“  

3.4.2 Rozhodnutí 

Na letišti LaGuardia jsou dvě RWY, obě zhruba 7 000 ft dlouhé, jak je vidět na obr. 4. Práh 

dráhy 04 je v těsné blízkosti dálnice a městské newyorské čtvrti Queens. Prahy dráh 22, 13 a 

31 končí na břehu řeky East River. Pokud se někde nevyplatí špatně odhadnout rozpočet na 

přistání, pak je to tady. ATC nabídlo Sullenbergerovi nejbližší práh dráhy vzhledem k jeho 

pozici: „Cactus 1549, pokud by to bylo možné, chcete zkusit přistát na RWY 13?“  

Sullenberger odpověděl, „Nedokážeme. Možná skončíme v Hudsonu.“  

Sullenberger viděl letiště nalevo od letadla. Jako všichni piloti, i Sullenberger byl schopen si 

promítnout trajektorii letadla při přistání. A zdaleka nebylo jisté, že by na ranvej nezvládl 

doklouzat – Sullenberger ovšem nechtěl podstoupit toto riziko. Během následujících několika 

měsíců bylo provedeno několik simulací této situace na simulátoru a jedinému pilotovi se 

z této polohy dokázalo doklouzat na LaGuardiu. A i kdyby se na simulacích ukázalo, že to 

možné bylo, s oběma vysazenými motory a vzhledem k tomu, jak vypadá okolí kolem letiště 

(viz předchozí odstavec) Sullenberger udělal dobře, že na LaGuardiu nezamířil.  
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Řídící tedy usoudil, že Sullenberger bude chtít přeletět letiště a přistát na ranveji z opačného 

směru. Zahlásil tedy, „Dobrá, Cactus 1549, bude to levé přiblížení na ranvej 31.“  

Toto ovšem pro Sullenbergera nepřipadalo v úvahu. „Nedokážeme,“ odpověděl stroze.  

„Dobrá, kde tedy chcete přistát?“  

Sullenberger neodpověděl. Měl příliš práce s řízením letadla a správně se řídil podle přikázání 

pilotů: „Leť, naviguj, komunikuj.“ Řídící dále navrhoval možnosti: „Cactus 1549, ranvej 04 je 

k dispozici, pokud chcete udělat levé přiblížení na 04.“  

 

Obr. 4 – Mapa letiště LaGuardia v New Yorku (zdroj: flightaware.com) 

http://flightaware.com/resources/airport/KLGA/APD/AIRPORT+DIAGRAM
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Sullenberger odpověděl, „Myslím, že nezvládneme ani jednu z drah. Co je od nás napravo? 

New Jersey, možná Teterboro?“  

„Chcete přistát v Teterboru?“  

„Ano,“ odpověděl Sullenberger, ale pouze proto, že zvažoval všechny možnosti. Teterboro ve 

skutečnosti nebylo o nic blíže než La Guardia. 

Po chvíli se řídící ozval zpět, po telefonátu na letiště Teterboro. „Cactus 1549, zatočte 

doprava dva osm nula. Můžete přistát na RWY 01 v Teterboru.“  

„To nemůžeme,“ odpověděl Sullenberger.  

„Dobrá, kterou ranvej chcete v Teterboru?“  

„Přistaneme do Hudsonu,“ ukončil konverzaci Sullenberger. 

Trajektorie letadla spolu s ilustrovanými alternativními přistáními zpět na La Guardiu a do 

Teterbora je vidět na obr. 5.  

  

Obr. 5 – Trajektorie letu 1549 s promítnutými trajektoriemi alternativních přistání (Zdroj: flight.org) 

http://www.flight.org/flight-1549-and-captain-sully-sullenberger
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3.4.3 Přistání na vodě 

Letadlo ukončilo svůj šestiminutový let v 15:31 přistáním na hladině řeky Hudson. Řeka byla 

klidná, s minimálními vlnami. Vítr foukal od severu, tedy zezadu, ale mírný. Štěstí bylo, že 

přistání byo prováděno po směru proudu řeky.  

Letadlo je vybaveno mechanismem, který uzavře ventily a otvory pod letadlem, včetně 

odtokového ventilu, vstupy avioniky, regulačního ventilu a dalších, právě pro případy 

nouzového přistání na vodě. Tento vypínač nebyl při přistání aktivován, nicméně 

Sullenberger později poznamenal, že by aktivace mechanismu nejspíše stejně nebyla nic 

platná. Otvory, které se vytvořily nárazem na hladinu byly totiž mnohem větší než ty, které 

tento mechanismus uzavíral.  

Přistání prováděl Sullenberger, zatímco Skiles byl až do konce pověřen znovunahazováním 

motorů. Sullenberger ho údajně nechtěl zatěžovat “drobnostmi“ jako hlášení k cestujícím, 

vytahování záchranných vest, či aktivace výše zmíněného protizavodňovacího mechanismu. 

Priorita pro něj byla nahození motorů – a jak se později ukázalo, ničemu nevadilo, že tyto 

činnosti byly vynechány.   

Pasažéři a palubní průvodčí věděli, že bude provedeno nouzové přistání, ale neměli ponětí, 

že bude na řece, což možná také přispělo ke zdárné prevenci paniky a davové psychózy. 

Krátce po nárazu ptactva několik cestujících mírně zpanikařilo, ale po chvíli se opět uklidnili. 

Někteří se modlili, jiní se drželi za ruce, ale všichni chtěli pouze vydržet do konce. 

Sullenberger během třech a půl minuty, které uběhly od střetnutí s ptactvem do přistání, 

zahlásil do kabiny cestujících pouze jedinkrát. „Připravte se na náraz,“ řekl.  

„Držte se! Držte se! Hlavy dolů! Zůstaňte dole!“, opakovaly průvodčí.  

Sullenberger držel letadlo precizně na nejlepší klouzavé rychlosti až do doby těsně před 

dosednutím na hladinu, kdy přitáhl, aby přistání proběhlo při co nejnižší rychlosti. Ocas 

letadla zajel do vody jako první a byl vážně poškozen. V ocase se objevily díry, kterými začala 

dovnitř proudit voda. I přesto se Sullenbergerovi podařilo zbytek letadla na hladinu položit 

překvapivě jemně.  
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3.4.4 Evakuace 

Nikdo z palubních průvodčích si neuvědomil, co se vlastně stalo, dokud se nepodívaly ven 

z letadla a nespatřily hladinu. Jeden z pasažérů se procpal dozadu a otevřel zadní dveře, díky 

kterým dovnitř začalo proudit ještě více vody. Palubní průvodčí Doreen Welsh se pokusila 

dveře zavřít, ale kvůli působícímu tlaku vody už to nebylo možné. Spolu s kolegyněmi tedy 

začala směrovat pasažéry k nouzovým východům nad křídly letadla.  

Vepředu byla situace o poznání klidnější. I vepředu sice byly komplikace – na jedné straně se 

skluzavka nafoukla až po stlačení manuální páky pro nafouknutí a na druhé se špatně 

otevřely dveře, hrozíc proražením skluzavky, takže je jeden z pasažérů musel přidržovat – ale 

PP Donna Dent popsala, že vepředu byli cestující dokonce tak spořádaní a klidní, že jeden 

z nich si dokonce stihl sundat oblečení, protože si myslel, že ke břehu bude muset doplavat.  

Pasažéři vepředu tedy klouzali po skluzavkách, nyní splňujících funkci raftů a lidé vzadu 

opustili letadlo nouzovými východy na křídla, která nyní zčásti prázdná pomáhala nadnášet 

letadlo nad hladinou. Někteří cestující měli oblečené záchranné vesty, jiní si nesli polštáře ze 

sedaček místo plováků pro nadnášení. PP Doreen Welsh později uvedla, že celá evakuace 

byla hodně těsná a někteří, včetně jí samotné, nemuseli závod s časem vyhrát.  

Když se všechny cestující podařilo dostat ven z letadla na křídla nebo na záchranné čluny, 

kapitán Sullenberger dvakrát prošel letadlo, aby se ujistil, že jsou venku všichni. Během 

několika okamžiků připlul k záchraně trajekt, který obyčejně slouží ke kyvadlové přepravě 

přes Hudson a pomohl cestujícím na palubu a následně odvezl ke břehu do bezpečí. Celý 

incident, od vzletu do zachránění posledního pasažéra, trval něco málo přes 30 minut.  

3.4.5 Shrnutí 

Jen u málo incidentů v historii civilního letectví se dalo dohromady tolik příhodných aspektů 

jako tady. Špičkový kapitán i velice zkušený první důstojník. Tříčlenná posádka palubních 

průvodčí, která dohromady měla přes 95 let ve službě. Šťastné povětrnostní a okolní 

podmínky. Většina cestujících dávala pozor při bezpečnostní instruktáži před letem. Cestující 

si i navzájem pomáhali a také tak přispívali ke zdárné evakuaci. 

Ač piloti zajisté mohou za šťastné přistání, palubní průvodčí zajistily klidný a spořádaný 

průběh evakuace. Správně vydávaly pouze heslovité rozkazy: „Odepněte si pásy! Pojďte 
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směrem k východu! Nic si s sebou neberte!“ a samy nepodlehly panice, jak to byly učeny při 

výcviku United Airways. Z chování všech zúčastněných si můžeme vzít příklad jak my při čtení 

této práce, tak všichni ostatní, protože v podobné situaci se může jednou ocitnout každý.  

3.5 Shrnutí, závěr 

Přiblížil jsem v této kapitole několik incidentů přímo nebo nepřímo zapříčiněných davovou 

psychózou a také nějaké, kde se podařilo správným chováním a volbou slov strhnutí davu 

předejít. Ukázal jsem na těchto příkladech typické vlastnosti davu, což budu moci použít dále 

v této práci.  

Zmíněné příklady potvrdily, že klidné chování a chytrá volba slov je kritická pro zamezení 

chaosu a paniky. Pomůže také, když cestující sami před vzletem dávají pozor při bezpečnostní 

demonstraci a instruktážních videích. Průběh při incidentu a následná evakuace pak může 

vypadat úplně jinak.  

3.6 Klíčová slova 

Cockpit voice recorder – zařízení, které nahrává komunikaci letové posádky, stejně jako další 

zvuky z pilotní  kabiny. Mikrofon je běžně umístěn na přístrojovém panelu nad hlavami 

pilotů. (tailstrike.com 2014) Nahrávanými informacemi jsou:  

 Radiotelefonie a zvukové prostředí pilotního prostoru 

 Akustické signály z každého mikrofonu náhlavní soupravy nebo kyslíkové masky 

 Palubní telefon letové posádky 

 Hlasové a akustické signály označující prostředky pro navigaci a přiblížení zaváděné 

do reproduktorů nebo náhlavních sluchátkových souprav 

 Dorozumívání členů letové posádky v pilotním prostoru (Matouš 2005) 

Flight data recorder – palubní zařízení pro uchování dat, pomocí kterých je možné zpětně 

určit příčinu letecké nehody. Data jsou uchovávána v ohnivzdorné a nárazuvzdorné oranžové 

nebo červené schránce, která je umístěna v co nejzadnější části letadla (obyčejně pod 

kýlovou plochou). Hlavními zapisovanými parametry jsou parametry potřebné k určení 

hladiny letu, rychlost letu, kurz, akcelerace, polohové úhly letadla, klíčování při rádiovém 

vysílání, tah nebo výkon na každém z motorů, konfigurace zařízení pro změnu vztlaku a 
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odporu, teplota vzduchu, použití systémů automatického řízení letu a úhel náběhu. (Matouš 

2005) 

Flight management system – rozhraní, které má zefektivnit navigaci, spotřebu paliva a snížit 

zátěž posádky. Poskytuje laterální vedení (LNAV) po standardních ATS tratích. Při 

kompletním vertikálním vedení (VNAV) systém počítá optimální cestovní hladinu a určuje 

nejlepší kombinaci nastavení řízení tahu (Auto-Throttle) a rychlosti během stoupání a klesání. 

(Matouš 2005) 

Řízení letového provozu – Air traffic control – služba, která zajišťuje plynulý a bezpečný 

dopravní tok, zabraňuje kolizím mezi letadly pohybujícími se v oblasti její působnosti a 

poskytují podporu pro orgány národní bezpečnosti.  

Severoamerické velitelství protivzdušné obrany – North American Aerospace Defense 

Command – bi-národní organizace Spojených států a Kanady zajišťující varování a kontrolu 

vzdušného prostoru Severní Ameriky. Varování narušení vzdušného prostoru zahrnuje 

detekci, ověřování a varování před útoky proti Severní Americe ať už letadly, raketami, nebo 

kosmickými dopravními prostředky, a to prostřednictvím vzájemné kooperace s ostatními 

velitelstvími. (norad.mil 2014) 

Stereotyp sociální – social stereotype – souhrn úsudků o osobnostních rysech nebo 

tělesných charakteristikách celé skupiny lidí; umožňuje rychlé zpracování a uložení informací 

za cenu jejich zkreslení (Hartl, Hartlová 2010) 

Trim – také trimer, stavitelná vyvažovací ploška, prostředek aerodynamického vyvážení, 

umístěný u odtokové hrany kormidla; pilot může za letu podle potřeby měnit její polohu tak, 

aby úplně odstranil síly v řízení. Poloha plošky je nezávislá na poloze kormidla, její polohu 

mění pouze pilot. Stavitelná vyvažovací ploška se používá u podélného, příčného i 

směrového řízení. (Keller 2013) 
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4. Komunikace s davem 

Jelikož tato práce slouží primárně k přiblížení mechaniky zvládání davové psychózy, pro 

zefektivnění činnosti palubního personálu (PP) v případě nouzových situací, musíme si 

uvědomit, jak takový dav smýšlí, co za podněty na něj působí, a tomu přizpůsobit naše 

chování a volbu slov při komunikaci s ním. V kapitole “2. Dav, davová psychóza jako pojem“ 

jsem vysvětlil jeho základní vlastnosti – deindividualizace, duševní nákaza, mizení vzájemné 

nesnášenlivosti, sugestibilita. V této kapitole vysvětlím, jak na tyto vlastnosti aplikovat naše 

činy, pokud chceme dav strhnout na naši stranu.  

4.1. Faktory působící na názory davů 

Jak jsme již několikrát zmínili, inteligence jedinců se bytím v davu snižuje na primitivní 

úroveň, mohli bychom říct na úroveň dítěte. Komunikace s davem tedy musí do určité míry 

probíhat jako komunikace s dítětem.  

4.1.1. Obrazy 

Při mluvení k davu je tedy nutné volit taková slova a věty, které budou účinně působit na 

obrazotvornost účastníků davu. Vhodně volená slova dokážou s názory davů udělat divy. 

Volíme-li bohatá slova, která primitivní duše davu nedokážou uchopit, získáme je na svou 

stranu, některé formule a slovní spojení jsou užívány řečníky při každém projevu, protože 

mají nad davy takovou moc – slova jako demokracie, svoboda, rovnost.  

4.1.2. Iluze  

Davy nikdy netouží po skutečnosti, vždy se odvracejí od skutečností, které se jim nelíbí a 

zbožňují raději klam. Ten je oslňuje. Kdo v nich umí vyvolat iluze, ovládne je velice snadno. 

Čili – velice důležitý faktor, pokud chceme dav ovládnout, je přehánění. Zveličování situace, 

zvolené ve správném smyslu, může zachránit katastrofu. Klamání pasažérů, že se nic neděje a 

že náhlý pokles o 2 000 ft je pouze výsledkem turbulence, když ve skutečnosti v kokpitu 

probíhá boj o ovládání letadla. Davy tomu bez problémů uvěří a pro nás to zamezí nebo 

alespoň oddálí chaotickou situaci. Nebo naopak zveličování vážnosti situace při evakuaci 

může napomoct urychlení evakuace – aby se lidé zbytečně nesnažili vzít s sebou svá příruční 

zavazadla, kupříkladu.  
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4.1.3. Opakování  

Účinek opakování na davy je obrovský, protože davy jsou silně vedeny emocemi, ale velice 

rychle zapomínají. Když tedy chceme dav získat na svou stranu i po rozpuštění davu (což není 

případ pro potřeby této práce, nicméně je nutno to tu zmínit), musíme často a i několikrát po 

sobě opakovat klíčová slova. Čisté a prosté opakované tvrzení bez důkazů a hlubších 

myšlenek je jedním z nejjistějších prostředků, jak umístit požadovanou myšlenku do mysli 

davu. Když se podaří opakovanou myšlenku zformulovat do dobře zapamatovatelného 

sloganu, je to ideální. Tvrzená věc se pak v myslích davu ustálí do takové míry, že je přijata za 

dokázanou pravdu. (Bon 1895) 

4.1.4. Žádoucí vlastnosti vůdce davu 

Protože je záhodno, aby roli vůdce davu v krizových situacích zaujali palubní průvodčí 

namísto kteréhokoli z cestujících, přiblížím na tomto místě charakteristiky, které by personál 

měl splňovat.  

Mezi vlastnosti patří:  

 Vitalita a odolnost  

 Inteligence a akčně orientovaný úsudek  

 Touha po získání odpovědnosti  

 Odborná způsobilost pro úkol   

 Porozumění následovatelům a jejich potřebám (empatie) 

 Dovednost pro jednání s lidmi  

 Potřeba dosahování cílů  

 Schopnost motivovat lidi  

 Kuráž a vytrvalost  

 Důvěryhodnost  

 Rozhodnost  

 Sebedůvěra  

 Sebeprosazování (asertivita)  

 Adaptabilita/flexibilita (Bennis 1994) 
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Dále by mělo platit následující:  

1. Má jasně stanovený cíl. Vůdce musí mít nějakou vizi, která je smysluplná a musí mít 

jasno v tom, jak této vize docílit. Předpokladem pro tuto vlastnost je i rychlé a bystré 

uvažování. Příkladem pro tuto vlastnost může být vzniklá panika v letadle letu LOT 

5055 – správný vůdčí PP by rozpoznal, že výrazná změna polohy těžiště letadla 

zapříčiní jeho pád a zamezil by přílišnému pohybu cestujících v kabině.  

2. Umí zaujmout a motivovat. Kromě přirozené atraktivity to znamená vášeň a zanícení 

pro věc a schopnost nepřetržitě komunikovat s lidmi. 

3. Vytváří trvalou důvěru. Tento bod se těžko vztahuje na naše potřeby, poněvadž PP 

zaujímá roli vůdce pouze maximálně po dobu několika hodin, nicméně znamená to 

komunikativnost, cestující musí mít pocit důvěry k tomuto vůdci, toho se může docílit 

otevřeností a vstřícným vystupováním během letu.  

4. Dosahuje výsledků. Nejdůležitější charakteristika. Znamená to být zaujatým činností a 

být schopen přijímat přiměřené riziko. (Bennis 1994) 

4.1.5. Shrnutí  

Přiblížil jsem tedy základní prostředky manipulace davu a důležité vlastnosti jeho vůdce. 

Přítomnost těchto vlastností musí být zkoumána při výběrových řízeních na pozici PP či 

alespoň na pozici vedoucího kabiny (VK), aby při vzniku krizové situace byl v kabině přítomen 

alespoň jeden člen personálu, který dokáže dav usměrnit požadovaným směrem a zamezit 

davové psychóze. 

4.1.6. Klíčová slova 

Adaptabilita – adaptability – přizpůsobivost, schopnost jedince přizpůsobit se prostředí 

přírodnímu i společenskému; nedostatečná nebo snížená adaptabilita může vést k řadě 

psychopatologických symptomů, ponejvíce neurotických; proto jsou neurotické poruchy 

někdy považovány za poruchy adaptace. (Hartl, Hartlová 2010) 

Asertivita – asertiveness – schopnost prosadit se bez zjevné agresivity; zdravé 

sebeprosazení, sebepřijetí, sebeotevření, sebeobjevení, sebeprojevení; asertivně odmítat 

znamená jednat stručně, jasně, klidně a rozhodně; je založena na dostatečném sebevědomí, 
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na souboru komunikačních a sociálních dovedností, které člověku umožňují prosazovat 

vlastní zájmy a přitom respektovat přání a zájmy druhých. (Hartl, Hartlová 2010)  

Empatie – empathy – schopnost vcítit se do pocitů a jednání druhé osoby; je považována za 

součást emoční inteligence, kterou lze cíleně rozvíjet nácvikem; šířeji umění dovedně 

zacházet s emocemi, vciťovat se do situace druhé osoby, emocionální ztotožnění se s jejím 

viděním, cítěním, chápáním, schopnost číst i neslovní projevy druhého, chápat, o co usiluje, 

čemu se chce vyhnout, co pečlivě skrývá; souvisí se schopností naslouchat a vnímat 

neverbální komunikaci (Hartl, Hartlová 2010) 

Flexibilita duševní – mental flexibility – pružnost, pohyblivost, schopnost člověka 

přizpůsobovat své myšlení a chování; opakem je rigidita; škála flexibilita-rigidita je důležitá 

dimenze osobnosti, zejména ve vztahu k věku, příp. k duševním chorobám (Hartl, Hartlová 

2010) 
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5. Výcvik palubních průvodčí 

V této kapitole se zaměřím na návrh implementace dodatečného výcviku při školení 

palubních průvodčí. Výcvik by měl mít takovou formu, aby PP po jeho absolvování byli 

schopni efektivně promlouvat k davu, ovládat ho v souladu s nouzovými postupy a tedy 

zamezení dodatečných zranění a ztrát na životech v důsledku špatného zvládnutí davové 

situace. Abychom mohl navrhnout efektivní formu výcviku PP pro zvládání davu v krizových 

situacích, musím popsat formu výcviku tak, jak probíhá dnes.   

5.1. Výběrové řízení 

Každý uchazeč o pozici palubní průvodčí musí splňovat následující požadavky, které jsou 

ukotveny v mezinárodním předpise EU-OPS v Hlavě O (Eiselt 2012): 

 minimální věk 18 let, 

 projít vstupní lékařskou prohlídkou, 

 zůstat zdravotně způsobilý po dobu vykonávání povinností předepsaných v provozní 

příručce provozovatele, 

 odborná způsobilost.  

Požadavky v národních předpisech ČR doplňují výše uvedené o (Eiselt 2012):  

 trestní bezúhonnost, 

 zdravotní způsobilost 2. třídy ICAO, 

 úplné středoškolské vzdělání. 

Součástí zdravotní způsobilosti je taktéž plavecká zdatnost, uchazeč musí být schopen 

uplavat 100m v bazénu nebo vylovit předmět ze dna bazénu, mimo jiné. 

Tyto požadavky mohou být zpřísněny, nikdy však zmírněny. Některé aerolinky navíc přihlíží 

k dalším faktorům, jako je znalost cizích jazyků apod.  

Ač s výše uvedeným bezesporu souhlasím, sám bych nějaké body doplnil: 

 vstupní pohovor u psychologa,  

 psychologické testy,  

 příjemný estetický vzhled. 
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Na poslední zmíněný bod je i dnes přihlíženo některými aerolinkami, doporučuji nicméně 

přihlížení k němu minimálně při výběrovém řízení na pozici VK. Dal bych zároveň přednost 

kupř. dobré fyzické zdatnosti a schopnosti rychlého uvažování před příjemným vzhledem, 

dříve zmíněné jsou při krizové situaci více potřeba. Psychologické testy a vstupní pohovor u 

psychologa nicméně doporučuji zahrnout bezpodmínečně i u vstupního výběrového řízení.  

Správně formulované psychologické testy by ukázaly, do jaké míry uchazeč splňuje 

předpoklady pro výše zmíněné žádoucí vlastnosti vůdce davu, jmenovitě inteligence a akčně 

orientovaný úsudek, touha po získání odpovědnosti, potřeba dosahování cílů, rozhodnost, 

sebedůvěra, asertivita a možná i další.  

Psycholog by pak během vstupního pohovoru dokázal odhadnout zbylé povahové vlastnosti, 

dovednost pro jednání s lidmi, schopnost motivovat lidi, empatie, kuráž a vytrvalost...  

Podle výsledků (počtu splněných předpokladů) by pak uchazeč buď splnil požadavky na pozici 

vedoucího kabiny, palubního průvodčího nebo při velice nízkém skóre, by ve výběrovém 

řízení neuspěl.  

5.2. Odborný výcvik personálu 

Odborný výcvik, následující po úspěšném absolvování výběrového řízení, sestává z povinných 

předmětů, daných předpisy EU-OPS a nepovinných, které může doplnit aerolinka z vlastní 

iniciativy. Jejich rozdělení je následující (Eiselt 2012):  

Číslo Název předmětu 

1 Požární a kouřový výcvik 

2 Výcvik přežití na vodě 

3 Výcvik přežití na souši 

4 Zdravotnická hlediska a první pomoc 

5 Chování k cestujícím 

6 Dorozumívání 

7 Disciplína a odpovědnosti 

8 Optimalizace činnosti posádky (CRM) 

Tabulka 1 – Povinné předměty 
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Číslo Název předmětu 

1 Cizí jazyk 

2 Seznámení se se strukturou společnosti 

3 Uniformová kázeň 

4 Přepravní postupy, business postupy 

5 Měnová politika, světová geografie 

6 Péče o zákazníka, psychologie 

7 Palubní servis 

8 Společenské chování v závislosti na různých kulturách 

Tabulka 2 – Nepovinné předměty 

Požární a kouřový výcvik je nesporně velice důležitý, palubní průvodčí se s ohněm a kouřem 

mohou setkat nejen při nouzových situacích, ale při kterémkoli letu, pokud například cestující 

neuposlechne zákaz kouření a nedopalku pak pořádně neuhasí, nebo pokud se malé dítě 

dostane k sirkám či zapalovači a podobně. Stejně tak je nesmírně důležitá první pomoc, na 

kterou musí být veden obrovský důraz. Opět neplatí, že by se znalosti z tohoto předmětu 

aplikovaly pouze při nouzové situaci, může jich být potřeba na kterémkoli letu, jsou tady tedy 

popisovány i nejčastější choroby, které PP musí na palubě řešit, např. hyperventilace, 

cukrovka, letadlová nemoc, ale i překotný porod. Dokonce by se dalo říct, že znalosti první 

pomoci pak může člověk využít i v každodenním životě mimo letadlo. Výcvik přežití na vodě a 

na souši jsou také velice důležité, nicméně s potřebou tohoto výcviku se už setká pouze 

zloměk absolventů předmětu.  

Důležitým předmětem pro potřeby této práce je předmět Chování k cestujícím. Kromě toho, 

jak řešit podnapilé, agresivní či jinak problémové cestující, řeší tento předmět urychlení toku 

evakuace. Motivování cestujících, aby se nepokoušeli brát s sebou svá příruční zavazadla, 

usměrňování jejich toku do jednotlivých nouzových východů, pomáhání osobám se sníženou 

schopností pohybu a orientace, toto všechno patří do rozsahu učiva tohoto předmětu. Dále 

řeší ukládání rozměrnějších nebo těžších zavazadel. Musí ukládat na speciální místa 

zavazadla cestujících, kteří omylem nebo schválně poruší regulace o maximálních rozměrech 

příručního zavazadla a dbát přitom na to, aby nebyly porušeny nouzové směrnice, např. aby 

nebyly blokovány nouzové východy a omezeni cestující u těchto východů usazeni. Tento 
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předmět také v neposlední řadě učí personál o vyvážení letounu a jak v případě jeho 

nevyvážení cestující rozsadit.  

Předmět Dorozumívání zahrnuje výcvik správného názvosloví v případě složení posádek 

z různých národností. Tento předmět jde ruku v ruce se zbylými předměty. Disciplína a 

odpovědnosti stejně tak zahrnuje korektní letecké názvosloví, dále platné zákony a předpisy 

podle státu jejich působení a seznamuje je s jejich právy a povinnostmi. Optimalizace činnosti 

posádky (CRM) je kritická při nouzových činnostech jako je evakuace, správné rozdělení 

činností totiž může evakuaci nesmírně urychlit.   

Všechny z povinných předmětů jsou zajisté velice potřebné a ve výcviku mají své místo. Já na 

tomto místě navrhnu změnu v osnovách některých předmětů tak, aby zahrnovaly speciální 

výcvik pro zvládání davu a davových situací. Tato látka totiž není v potřebném rozsahu 

zahrnuta ani jedním z předmětů, údajně proto, že chování davu je velice nepředvídatelné a 

tak se neučí přesné postupy činnosti PP. Já však tvrdím, jak jsem dokázal v dřívějších 

kapitolách, že toto chování lze předvídat minimálně do určité míry a tak by tato teorie měla 

být obsažena v devátém povinném předmětu, zvládání davu.  

Tuto práci jsem od začátku psal tak, aby mohla být jakousi osnovou pro tento předmět. Tím 

pádem by se osnova dala rozdělit do následujících bodů:  

1. Definice davu, vlastnosti davu – teorie pojmu dav; rozdělení jednotlivých druhů davů; 

jak davy vznikají a jak naopak zanikají; pojem libido a návaznost na potřebu davu 

tíhnout k nějakému vůdci; vlastnosti davu – sugestibilita, duševní nákaza, 

deindividualizace, ztráta pudu sebezáchovy, vymizení vzájemné nesnášenlivosti, 

2. Příklady katastrof a incidentů spjatých s interakcí davu a davové psychózy – vzhledem 

k rozsahu práce jsem zde zahrnul pouze některé, avšak dle mého názoru 

nejvýznamnější případy z historie; v letectví bych chtěl obzvláště vyzdvihnout let LOT 

5055 jako příklad katastrofického vlivu vzniku davové psychózy a naopak let US 

Airways 1549 jako příklad incidentu, který mohl dopadnout katastroficky, ale díky 

špičkové práci palubního personálu a spořádaným cestujícím se podařilo zamezit 

jediné oběti na životech; na příkladech obsáhlých v osnově předmětu je nutno 

promítnout vlastnosti davu a poznatky ilustrované v bodě 1, poukázat na to, co bylo 
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provedeno správně nebo naopak na pochybení personálu a cestujících, vztáhnout 

okolnosti na SOP při podobných situacích, 

3. Komunikace s davem – tady je nutno obsáhnout chování a postoj, které musí PP 

zaujmout při komunikaci s davem a faktory, které pomáhají k jeho zdárné manipulaci, 

aby dav vnímal PP jako svého vůdce v daném okamžiku; zvláštní důraz klást na fakt, 

že inteligence davu je na primitivní úrovni, čili nesnažit se dav přesvědčit rozumovými 

úvahami, ale volit slova tak, aby na dav co nejvíce zapůsobila; aplikovat 

obrazotvornost volených slov, vyvolávat iluze pro uklidnění davu a zvláštní důraz klást 

na opakování klíčových pojmů a rozkazů. 

Tím pádem by některé body osnovy předmětu Chování k cestujícím, například apelování, aby 

se nezatěžovali svými příručními zavazadly při evakuaci, usměrňování a rozdělování 

cestujících do jednotlivých nouzových východů a jiné, mohly být vynechány a naopak 

obsaženy v tomto předmětu Zvládání davu. Uvolnilo by se tím místo pro další důležitou látku, 

která mohla být z důvodu vyčerpání kapacity z osnov vynechána.  

Nepovinné předměty jsou nepovinné právě proto, jejich neabsolvování nemá závažnější 

dopad na průběh a řešení krizových situací. Určitě mají ve výcviku své místo, avšak jsou pro 

naši práci méně důležité, nebudu u nich tedy zacházet do detailů v jejich osnovách.  

5.3. Shrnutí 

V této kapitole jsem popsal výcvik palubních průvodčí tak, jak v současnosti probíhá podle 

předpisů EU-OPS a v návaznosti na dřívější kapitoly navrhl jeho úpravu tak, aby zvládl 

připravit PP i na možnost řešení davové psychózy a manipulace davu kýženým směrem za 

účelem předcházení, popř. minimalizace ztrát na životech. Dále je potřeba pro zajištění 

kvalitního proškolení v tomto směru zavést určitý minimální počet odučených hodin, toto 

však není předmětem této práce, a tak určení tohoto počtu nechám na příslušných 

organizacích.    
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6. Závěr 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem davové psychózy na palubě dopravních 

letadel. Ač se jedná o jev ryze psychologický, nelze přehlédnout jeho celkový rozměr a 

zejména význam pro leteckou dopravu jako takovou.  

Jedním z několika projevů a významných znaků, které jsou typické pro větší počet osob na 

jednom místě, čili dav obecně, je potřeba a tendence určit si osobu jakéhosi vůdce davu. 

S ohledem na výše uvedené pak lze tvrdit, že v případě letecké nehody, kterou davová 

psychóza nezřídka doprovází, je důležité, aby tím pomyslným vůdcem davu byl někdo, kdo je 

pro takový případ kvalitně proškolen.  

Samotná práce je systematicky členěna do šesti kapitol. První kapitola této práce se zabývá 

vysvětlením pojmu dav a davové psychózy jako psychologickým pojmem, zejména ve světle 

filozofie známých a v této oblasti uznávaných psychologů – Le Bon, Freud a další.  

Další kapitola se zaměřuje na konkrétní případy z historie, kde vznik davové psychózy přímo 

či nepřímo zajistil katastrofický průběh či dopad této události, či kde naopak proběhlo řešení 

a evakuace bezproblémově. Uvedené příklady poukazují také na vlastnosti davu v praxi a 

poukazují na pochybení, případně správné provedení a zvládnutí nastalé situace.  

Následující kapitola přibližuje metodiku komunikace s davem. Jsou zde rozebrány způsoby, 

jak dosáhnout nejefektivnějšího ovlivnění davu zamýšleným směrem, jak se pro dav jevit jako 

ideální vůdce, kterého pak bude následovat a poslouchat při řešení nouzové situace.  

Na konci práce je popsána forma, jakou je doposud veden výcvik současných palubních 

průvodčí a jelikož z uvedeného vyplývá, že ta tato forma není dostačující pro úspěšné 

zvládnutí davových situací, navrhnul jsem zahrnout mezi povinné předměty výcviku nový 

předmět, který bude zaměřen především na zvládání davových situací. Ačkoliv lze bezesporu 

tvrdit, že chování davu, potažmo celá vzniklá krizová situace, je do značné míry 

nepředvídatelné, nemyslím si, že by toto mělo být důvodem pro vynechání této části výcviku 

z celkové koncepce proškolování palubních průvodčí.  
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Ve své práci se snažím poukázat na fakt, že v krizových situacích se palubní personál 

projevuje spíše jako nedostatečně připravený a neschopný adekvátně reagovat na vzniklé 

okolnosti. Jak uvádím v kapitole 3.3., která se zabývá havárií letadla Ilyushin II-62M z roku 

1987, kde došlo v návaznosti na zvýšený tah na motorech k jejich požáru a explozi, kdyby se 

v posledních minutách cestující nenahrnuli do přední části letadla a nezměnili tím výrazně 

polohu těžiště, letadlo by nepřešlo do takto rapidního klesání, které piloti už nebyli schopni 

vykompenzovat a nenarazilo by do země. Zde se tedy projevuje mnou vyslovená hypotéza, a 

sice že katastrofický dopad této nehody je z velké části důsledkem nezvládnutí vzniklé 

situace palubním personálem, který pravděpodobně nebyl pro tyto případy řádně proškolen. 

Zdrojem práce byly ponejvíce knižní publikace ve smyslu odborné literatury, která se zabývá 

vymezením nezbytných pojmů, týkajících se předkládaného tématu a problematikou davu a 

davové psychózy jako významného psychologického pojmu. Pro praktický přínos této práce 

byly použity také internetové odborné články a filmové zpracování událostí teroristických 

útoků ze dne 11. září 2001.  

Pokud jde o metody zpracování, které byly využity při vypracování této bakalářské práce, 

uvádím zejména hodnocení a spojování poznatků, získaných analytickým přístupem k celé 

otázce, srovnávání shodných či rozdílných názorů a argumentů odborníků vyjadřujících se 

k dané problematice. 
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