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Stephen Joseph: Autenticita. Jak být sám sebou a proč na tom záleží  

Praha: Portál, 2018. 191 stran. 
(Z anglického orginálu Authentic. How to be yourself and why it matters, London: Piatkus, 2016 

přeložila Magdalena Herelová). 

 

Kniha Autenticita s podtitulem Jak být sám sebou a proč na tom záleží je dílem britského 

profesora psychologie a psychoterapeuta Stephena Josepha1, který je jednou z výrazných 

postav evropské pozitivní psychologie. Autor zúročuje své bohaté profesní i lidské zkušenosti, 

jež získal v průběhu své životní dráhy coby psychoterapeut specializovaný v „na osobu 

orientovaném“ terapeutickém přístupu C. R. Rogerse (PCA, Person-centered aproach), 

výzkumník v oblasti postttraumatického rozvoje2 a přednášející na  University of Nottingham, 

kde také založil Centrum pro trauma, resilienci a rozvoj.  

Kniha o autentickém životě a cestám k němu přirozeně vychází z hlubokých základů 

humanistické psychologie. Staví na myšlenkách A. Maslowa a C. R. Rogerse a rozvíjí je 

v kontextu aktuálních poznatků pozitivní psychologie. V úvodu knihy autor představuje svůj 

„vzorec autenticity“ (Poznej sama sebe + patři sám/sama sobě + buď sám/sama sebou = 

autentický život) a ve třech hlavních kapitolách jednotlivá témata rozpracovává, upřesňuje a 

konkretizuje na příkladech ze své terapeutické praxe.  

V první kapitole s názvem „Jak být sám sebou“ se autor nejprve věnuje rozlišení konceptů 

hédonického a eudaimonického štěstí. Eudaimonické štěstí, na rozdíl od hédonického potěšení 

a smyslových požitků, obsahuje snahu o naplnění vnitřního potenciálu vedoucí k  

sebeaktualizaci (jež je chápána jako směřování k nejlepší verzi sebe sama) a využití svých 

silných stránek pro dobro druhých. Autor rozebírá otázku, co nám brání v autenticitě a 

opravdovosti, jaké obranné mechanismy nás vzdalují našemu skutečnému já, a jakou roli hrají 

bezpečné mezilidské vztahy založené na bezpodmínečném přijetí. 

Druhá kapitola nabízí odpovědi na otázku „Proč je autenticita důležitá“ skrze propojení 

aktuálních témat a výzkumných poznatků pozitivní psychologie, jako jsou vzkvétání (optimální 

prospívání, flourishing), osobní pohoda, silné stránky charakteru a smysluplnost života. Autor 

zařazuje také plné znění Škály autenticity a uvádí výsledky řady výzkumných studií, jež 

potvrdily pozitivní souvislosti autenticity se štěstím, životní spokojeností, sebeúctou, 

smysluplností, efektivním zvládáním stresu, zdraví podporujícím chováním a kvalitou 

mezilidských vztahů.    

Třetí kapitola s názvem „Tři kroky k autenticitě: 30 praktických cvičení“ pak obsahuje 

množství prakticky využitelných doporučení, návodů a inspirací pro běžný život i 

psychologickou praxi. Autor tato cvičení neprezentuje zjednodušujícím způsobem, ale naopak 

nabádá k hlubší reflexi a zamyšlení nad životními hodnotami, aspiracemi, silnými stránkami a 

naplněním, s cílem podpořit rozvoj silné, zdravé a autentické osobnosti, jež zvládá nároky 

dnešního světa a může být i cenným příkladem pro druhé.  

 

                                                           
1 Více o autorovi na http://www.profstephenjoseph.com 
2 V roce 2017 vyšla v Portálu v českém překladu jeho předchozí kniha „Co nás nezabije“ 

http://www.profstephenjoseph.com/
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V původním anglickém vydání kniha obsahuje ještě čtvrtou kapitolu s názvem „Autentický 

život v 21. století“, která je věnována možnostem rozvoje a podpory autenticity v různých  

oblastech života, jako je výchova dětí, vzdělávání, pracovní prostředí a mezilidské vztahy. 

Domnívám se, že je škoda, že tato kapitola není v českém vydání zařazena. 

Závěrem knihy autor stručně shrnuje hlavní myšlenky publikace, která může skutečně sloužit 

jako užitečný průvodce na cestě k opravdovému, naplněnému, autentickému životu. Kniha je 

doplněna o bohatý poznámkový rejstřík vč. odkazů na práce citovaných autorů, a stručný 

seznam literatury, jenž zájemce o prohloubení poznatků v dané oblasti odkazuje na hodnotné 

prameny.    

Celkově publikaci hodnotím jako významný a kvalitní zdroj poznatků o autentickém životě, 

který lze doporučit nejen psychologům, psychiatrům, poradcům, sociálním pracovníkům a 

studentům oborů pomáhajících profesí, ale také běžným čtenářům, kteří hledají cenné podněty 

pro vlastní sebepoznání, seberozvoj a lepší porozumění druhým i světu kolem nás.  
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