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Editorial

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou šesté vydání čísla časopisu Aplikovaná psychologie / Applied
Psychology. Z organizačních důvodů vyšlo v letošním roce jedno číslo, doufáme však, že to obsah
článků vyváží a bude pro Vás zajímavou a inspirativní četbou. Vážíme si toho, že časopisu
zachováváte přízeň. V šestém čísle Vám přinášíme šest příspěvků a dvě recenze na odborné
publikace.
Na následujících stránkách si můžete přečíst články z oblastí klinické, dopravní
i pedagogické psychologie a dalších psychologických disciplín. Uvítáme i Vaše příspěvky,
z aplikace psychologie v nejrůznějších oblastech širokého spektra oborů, jak výzkumných,
tak praktických, které můžete zasílat na emailovou adresu redakce@vsaps.cz.

Jménem redakční rady časopisu:
PhDr. Jan Lepeška, Ph.D.
výkonný redaktor
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Úroveň funkčních schopností osobnosti
– pilotní studie české verze krátké dotazníkové metody LPFS-BF
Level of Personality Functioning
– Czech Pilot Study of a Brief Questionnaire LPFS-BF
Nikola Minarčíková, Martina Barcaj, Marek Preiss

Abstrakt
LPFS-BF (Bach & Hutsebaut, 2018; Hutsebaut et al., 2016) je krátká dotazníková metoda zjišťující
úroveň narušení funkčních schopností osobnosti podle alternativního modelu pro poruchy
osobnosti v sekci III DSM-5. Cílem práce je převedení obou verzí tohoto dvanácti - položkového
dotazníku do českého jazyka. Autoři provedli studii na souboru běžné populace
(N = 440) a na souboru pacientů (N = 48). Psychometrické vlastnosti české verze dotazníku lze
považovat i přes drobné nedostatky za uspokojivé. Dotazník prokázal velmi dobrou schopnost
diferenciace mezi běžnou populací a populací s psychiatrickou diagnózou. Ukázal také
předpokládané vztahy s osobnostními rysy pětifaktorového modelu, konkrétně se svědomitostí
a neuroticismem. Použití dotazníku v praxi a interpretaci výsledků doporučujeme s obezřetností.

Klíčová slova
Poruchy osobnosti, alternativní model pro poruchy osobnosti, úroveň funkčních schopností
osobnosti, DSM-5

Abstract
LPFS-BF (Bach & Hutsebaut, 2018; Hutsebaut et al., 2016) is a short questionnaire assessing
the level of personality functioning from The Alternative Model for Personality Disorders
introduced in Section III of DSM-5. Presented study focuses on the conversion of this 12-item
questionnaire to Czech. Authors of this study administrated LPFS-BF to general population
(N = 440) as well as psychiatric patients (N = 48). The psychometric properties of the Czech
version are satisfactory despite small shortcomings. However, the questionnaire showed good
ability to distinguish between general population and population with psychiatric diagnosis.
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Predicted associations with Big Five personality traits Neuroticism and Conscientiousness was
found. Use of the LPFS-BF in practice and interpretation of results is recommended with caution.

Key words
Personality disorders, alternative model for personality disorders, level of personality functioning,
DSM-5

Úvod
Alternativní model pro poruchy osobnosti, který je součástí sekce III 5. revize
Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (DSM-5, American Psychiatric
Association, 2015), je výsledkem dlouhotrvajících debat odborníků o nedostatečnosti
kategorizujícího přístupu k diagnostice poruch osobnosti založeném na kvantitativním plnění
nutného počtu kritérií (Morey et al., 2015). Podobný přístup k diagnostice poruch osobnosti je nyní
součástí také jedenácté revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-11, World Health
Organization, 2018).
Alternativní model pro poruchy osobnosti (AMPO) definuje poruchy osobnosti
na základě úrovně narušení funkčních schopností osobnosti (kritérium A) a na základě
patologických rysů osobnosti (kritérium B). Narušení funkčních schopností osobnosti
se posuzuje ve dvou oblastech, a to ve vztahu k sobě samému (oblast self) a ve vztahu k druhým
(oblast interpersonální). Celkem je posuzováno 12 aspektů. Funkční schopnosti self zahrnují šest
aspektů, které se shrnují do dvou obecnějších kategorií – identita, sebeřízení. Šest aspektů
interpersonálních funkčních schopností se shrnuje do kategorií empatie a intimita. Funkční
schopnosti osobnosti jsou rozloženy kontinuálně a jejich narušení je hodnoceno jako mírné,
středně těžké, těžké nebo velmi těžké. Míra narušení je ukazatelem možné přítomnosti poruchy
osobnosti, a to především od středně těžkého stupně. Spolu s charakteristickými patologickými
rysy osobnosti podle diagnostického kritéria B je pak možné přiřadit chování k jedné z šesti
definovaných poruch osobnosti (American Psychiatric Association, 2015).
Kategoriální model diagnostiky poruch osobnosti úplně opouští MKN-11 (World Health
Organization, 2018), kde již nejsou definovány jednotlivé specifické poruchy osobnosti,
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ale hodnoceny jsou problémy v intrapersonálním a především v interpersonálním fungování jako
mírné (mild), středně těžké (moderate), nebo těžké (severe).
Diagnostika poruch osobnosti tedy směřuje od nutnosti přiřadit projevy určité specifické
poruše osobnosti k zaměření na posouzení míry funkčních schopností v intrapersonální
a interpersonální rovině. Hlavním cílem diagnostiky již tedy není přiřadit pacientovi jednu
specifickou poruchu osobnosti, ale popsat konkrétní projevy poruchy a posoudit závažnost obtíží,
které způsobuje. Zdá se, že by tento přístup mohl být řešením nejčastější kritiky diagnostiky
poruch osobnosti, tedy že mezi pacienty s diagnózou specifických poruch osobnosti existuje velká
heteronomie a navíc, že mnoho pacientů splňuje kritéria pro více než jednu poruchu osobnosti
(Morey et al., 2015). Spolu s těmito změnami v přístupu vznikají nové diagnostické nástroje.
V tomto směru jsou pokročilejší diagnostické nástroje založené na alternativním modelu poruch
osobnosti podle DSM-5.
Hutsebaut se svými kolegy (Bach & Hutsebaut, 2018; Hutsebaut et al., 2016) se zaměřil
na vytvoření metody zachycující narušení ve funkčních schopnostech osobnosti (kritérium A),
které považují za základ osobnostní patologie. V zaměření na funkční schopnosti osobnosti
spatřují čtyři výhody: 1) model funkčních schopností osobnosti se zabývá nejen patologií, ale také
silnými stránkami a resiliencí jedince, 2) model je nezávislý na diagnóze, 3) pomáhá posoudit
závažnost patologie, 4) zlepšuje plánování a cílení léčby (Hutsebaut et al., 2016). Autoři (Bach &
Hutsebaut, 2018) také tvrdí, že dotazník odpovídá nejen diagnostickým kritériím poruch osobnosti
na základě AMPO (American Psychiatric Association, 2015), ale také těm v nově vydané MKN11 (World Health Organization, 2018).
Hutsebaut et al. (2016) se proto rozhodl vytvořit krátký sebeposuzovací nástroj, který
by umožňoval zachytit úroveň funkčních schopností osobnosti, a jenž by zároveň poskytoval
klinickým pracovníkům jednoduchou a rychlou formou přehled o možné přítomnosti osobnostní
patologie. Vytvořil tak dvanácti - položkový dotazník LPFS-BF (Hutsebaut et al., 2016). Každá
položka je zaměřena na jeden aspekt funkčních schopností osobnosti. Respondent pomocí
odpovědí ano či ne hodnotí, zda na něj předkládaný popis sedí. Každá odpověď ano je ohodnocena
jedním bodem (položka 4 je reverzní). Čím více bodů, tím větší je narušení funkčních schopností
osobnosti. Dotazník se rozděluje na škálu self (položky 1 až 6) a na interpersonální škálu (položky
7 až 12). Vnitřní konzistence celkové škály byla α = 0,69, α = 0,57 u škály self a α = 0,65
u interpersonální škály. Faktorová analýza dotazníku ukázala předpokládané dvoufaktorové
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řešení, které pokrývalo 35,2 % rozptylu (Hutsebaut et al., 2016). Autoři (Hutsebaut et al., 2016)
se také zaměřili na zjišťování souvislosti LPFS-BF s osobnostní patologií zjišťovanou
strukturovaným rozhovorem zaměřeným na poruchy osobnosti podle DSM-IV (SCID II, First et
al., 1996) a zjistili střední pozitivní statisticky významnou korelaci (r = 0,37, p < 0,001).
Přestože má LPFS-BF podle autorů své klinické opodstatnění jako krátká metoda
zachycující osobnostní patologii a pilotní data poskytla uspokojující výsledky (Hutsebaut et al.,
2016), rozhodli se dotazník aktualizovat a vytvořili tak verzi LPFS-BF 2.0 (Bach & Hutsebaut,
2018). Dotazník má stále dvanáct položek, které se dělí na škálu self a na interpersonální škálu.
Nicméně byly změněny formulace některých položek a respondent odpovídá na Likertově škále
(0 = Velmi / často nepravdivé, 1 = Občas / částečně nepravdivé, 2 = Občas / částečně pravdivé,
3 = Velmi / často pravdivé). Výsledné skóre je získáváno součtem položek jednotlivých škál. Vyšší
skóre značí vyšší míru narušení funkčních schopností osobnosti. Vnitřní konzistence celkové škály
byla vysoká (α = 0,89), pro škálu self α = 0,86 a α = 0,80 pro interpersonální škálu. Faktorová
analýza ukázala očekávané dvoufaktorové řešení, nicméně některé položky měly neočekávané
faktorové zátěže (položky 10, 11, 4) v závislosti na výzkumném souboru (Bach & Hutsebaut,
2018). Autoři dotazník porovnávali s různými vnějšími kritérii, podrobné analýzy jsou uvedeny
v článku Bach & Hutsebaut, 2018. Podle autorů je LPFS-BF 2.0 dobrým ukazatelem celkového
psychického zdraví a identity.
Se svolením autora byly verze LPFS-BF i verze LPFS-BF 2.0 přeloženy z anglického
do českého jazyka dvěma nezávislými překladateli se znalostmi osobnostní psychopatologie
a modelu funkčních schopností osobnosti. Tyto překlady byly následně porovnány, byly
diskutovány rozdíly a spojením vznikla první verze překladu, který byl zpětně přeložen
do anglického jazyka. Na základě zpětného anglického překladu došlo k dalším úpravám položek
v českém jazyce. Následovala skupinová diskuze, která porovnávala jednotlivé překlady
a srozumitelnost jednotlivých položek.

Studie 1
Studie 1 prezentuje pilotní data a první statistické analýzy české verze dotazníku LPFS-BF
(Hutsebaut et al., 2016) a také LPFS-BF 2.0 (Bach & Hutsebaut, 2018). Obě metody jsou
představeny již v úvodu tohoto článku. Pilotní data byla získána prostřednictvím webových stránek
vyplňto.cz v období od února do května 2018.
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Výzkumný soubor
Výzkumný soubor, který vyplnil dotazník LPFS-BF, se skládal z celkem 295 osob.
Po vyřazení respondentů, jejichž data nebyla validní (např. nedokončení celého dotazníku, příliš
nízký uvedený věk), zůstalo 286 respondentů, z nichž většinu (N = 211, 73,8 %) tvoří ženy.
Průměrný věk souboru je 29,15 let (SD = 10,38, min. = 18, max. = 69). Většina má dokončené
středoškolské vzdělání (N = 116, 40,6 %), nebo vysokoškolské vzdělání různého stupně (Dis., Bc.,
Mgr., Ing., doktorské, N = 141, 49,2 %).
Druhý výzkumný soubor vyplňoval dotazník LPFS-BF 2.0 a původně byl tvořen 162
respondenty, z nichž bylo 8 respondentů vyřazeno kvůli nevalidním odpovědím. Výsledný soubor
je tak tvořen 154 respondenty (71,4 % žen) v průměrném věku 28,7 let (SD = 10,41, min. = 18,
max. = 78). Většina respondentů má dokončené středoškolské vzdělání (N = 67, 43,5 %)
a vysokoškolské vzdělání různého stupně (Dis., Bc., Mgr., Ing., doktorské, N = 141, 44,21 %).

Výsledky
LPFS-BF
Základní psychometrické charakteristiky zobrazuje Tabulka 1. Ani u jedné ze škál nebylo
prokázáno normální rozložení. Hodnoty Cronbachova α jsou v rozmezí 0,73 – 0,65 a jsou tedy
spíše nízké. Vzájemná korelace (Spearman) ukázala, že spolu položky korelují na nízké až střední
úrovni, přičemž některé položky vzájemně nekorelují vůbec (Tavakol & Dennick, 2011). Celková
škála statisticky významně vysoce koreluje (Spearman) jak s interpersonální škálou (r = 0,76,
p < 0,01), tak se škálou self (r = 0,83, p < 0,01). Interpersonální škála středně koreluje se škálou
self (r = 0,3, p < 0,01). Na základě Mann-Whitneyho U testu se muži a ženy statisticky významně
neliší v celkové škále ani ve škále interpersonální. Liší se však ve škále self (U = 10602, p <0,01),
kde ženy dosahují vyššího skóre než muži.
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Tabulka 1 Základní psychometrické charakteristiky pro dotazník LPFS-BF (N = 286)
Shapiro-Wilk
Směrodatná

Cronbachova

test normality

Průměr

odchylka

Min.

Max.

α

W

p

Celková škála

3,94

2,40

0

12

0,73

0,95

<0,01

Self škála

3,94

1,51

0

6

0,67

0,94

<0,01

Interpersonální
škála

1,33

1,33

0

6

0,65

0,83

<0,01

LPFS-BF 2.0
Základní psychometrické charakteristiky zobrazuje Tabulka 2. Ani u jedné ze škál nebylo
nalezeno normální rozložení. Hodnoty Cronbachova α se pohybují v rozmezí 0,81 – 0,87
a dosahují tedy dobré úrovně. Položky spolu v naprosté většině případů statisticky významně
korelují (Spearman) v rozmezí r = 0,17 – 0,62. Celková škála signifikantně vysoce koreluje
(Spearman) s oběma škálami (interpersonální škála: r = 0,91, p < 0,01, self škála: r = 0,87,
p < 0,01). Vzájemná korelace (Spearman) interpersonální škály a škály self je na střední úrovni
(r = 0,6, p < 0,01).
Tabulka 2 Základní psychometrické charakteristiky pro dotazník LPFS-BF 2.0 (N = 154)
Shapiro-Wilk
Směrodatná

Cronbachova

test normality

Průměr

odchylka

Min.

Max.

α

W

p

Celková škála

12,54

7,81

0

36

0,87

0,97

< 0,01

Self škála

6,84

4,56

0

18

0,82

0,96

< 0,01

Interpersonální
škála

5,70

4,15

0

18

0,81

0,95

< 0,01

Na základě těchto prvotních analýz se ukázalo, že oproti dotazníku LPFS-BF dosahuje
dotazník LPFS-BF 2.0 lepších psychometrických charakteristik, což potvrzují také zjištění autorů
dotazníku (Bach & Hutsebaut, 2018). Proto jsme se rozhodli v dalších analýzách pokračovat pouze
u dotazníku LPFS-BF 2.0. Pro potvrzení dvoufaktorové struktury české verze dotazníku LPFS-BF
2.0 byla provedena faktorová analýza metodou hlavních komponent s rotací Oblimin. Hodnota
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Kaiser – Meyer – Olkinovy míry adekvátnosti výběru (KMO) byla 0,87 a ukázala
na vysokou úroveň vhodnosti analýzy, stejně tak jako Bartlettův test sféricity (χ2 = 678,14;
df = 66; p < 0,01). S využitím MSA (Measures of Sampling Adequancy) byla posuzována vhodnost
položek. Všech 12 položek přesáhlo minimální požadovanou hodnotu 0,5 (rozsah 0,8 – 0,9)
a žádná tedy nebyla vyloučena. Výsledné dvoufaktorové řešení (interpersonální a self) vysvětluje
53,59 % rozptylu a dosahuje dostatečné úrovně. Hodnoty faktorové zátěže jsou uvedeny v Tabulce
3. Jako minimální hodnota faktorové zátěže byla zvolena hodnota 0,4, která je považována
za nejnižší přijatelnou prahovou hodnotu (Matsunaga, 2010).
Tabulka 3 Výsledky faktorové analýzy hlavních komponent s rotací Oblimin (N =154)
Faktorová zátěž
Self škála

Interpersonální
škála

Položka 1

0,79

Položka 2

0,78

Položka 3

0,78

Položka 4

0,67

Položka 5

0,75

Položka 6

0,40

Položka 7

0,88

Položka 8

0,69

Položka 9

0,74

Položka 10

0,52

Položka 11 0,47
Položka 12

0,75

Hodnoty faktorových zátěží ukázaly na dvě problematické položky. A to položku 6
a položku 11, které mají 1. nízké faktorové zátěže, 2. sytí jiný faktor, než pro který byly původně
vytvořeny. Zbylé položky vykazují dobré až vysoké faktorové zátěže.
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Studie 2
Výzkumný soubor
Výzkumný soubor ve druhé studii je tvořen pacienty, kteří se v Národním ústavu duševního
zdraví (NÚDZ) účastnili léčebného programu denního stacionáře 1, který se zaměřuje na terapii
úzkostných a osobnostních poruch s využitím postupů KBT.
Celkem se zúčastnilo 54 pacientů, nicméně 6 pacientů bylo z výsledného souboru vyřazeno
z důvodu nekompletnosti získaných dat. Z celkového počtu 48 pacientů bylo 64,6 % žen (N = 31)
a 35,4 % mužů (N = 17) v průměrném věku 36,38 let (SD = 11,27, min. = 18, max. = 58).
Nejčastěji zastoupenou diagnózou podle MKN-10 (World Health Organization, 2017) v souboru
je smíšená úzkostná a depresivní porucha (F41.2) (20,8 %, N = 10), dále smíšené nutkavé
myšlenky a činy (F42.2) (18,8 %, N = 9) a generalizovaná úzkostná porucha (F41.1) (10,2 %, N =
5), 5 pacientů mělo diagnózu z kategorie poruch osobnosti (F60.3, F60.6, F60.8, F61). U zbylých
pacientů převažovaly především diagnózy z kategorie fobických úzkostných poruch, jiných
anxiózních poruch a somatoformních poruch.

Použité metody
Spolu s dotazníkem LPFS-BF 2.0 (Bach & Hutsebaut, 2018) vyplňoval soubor pacientů
NÚDZ českou verzi dotazníku BFI-44 (Hřebíčková et al., 2016), který vychází z pětifaktorového
modelu osobnosti a zaměřuje se tak na pět osobnostních rysů – extraverze, přívětivost,
svědomitost, neuroticismus a otevřenost. Součástí byl také krátký demografický dotazník.

Výsledky
Některé ze sledovaných škál nesplňují předpoklad normality na základě Shapiro-Wilkova
testu normality, byly proto preferovány neparametrické metody. Základní psychometrické
charakteristiky zobrazuje Tabulka 4. Nebyly zjištěny žádné rozdíly ve výsledcích dotazníků
na základě pohlaví.
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Tabulka 4 Základní psychometrické charakteristiky pro dotazník LPFS-BF 2.0 a BFI-44
(N = 48)
ShapiroWilk

BFI-44

LPFS-BF 2.0

Směrodatná

Cronbachova

test

normality

Průměr odchylka

Min. Max. α

W

Celková škála

17,06

5,72

3

28

0,73

0,98 0,46

Self škála

10,29

4,04

1

18

0,77

0,98 0,45

7,31

3,12

1

12

0,60

0,95 <0,05

Extraverze

1,54

0,66

0,25

3,13

0,80

0,98 0,39

Přívětivost

2,45

0,52

1,44

3,56

0,59

0,98 0,45

Svědomitost

2,15

0,61

1

3,33

0,84

0,97 0,27

Neuroticismus

2,86

0,69

1,38

4

0,69

0,95 <0,05

Otevřenost

2,05

0,75

0,60

3,9

0,86

0,96 0,15

Interpersonální
škála

p

Vzájemná korelace (Spearman) interpersonální škály a škály self dotazníku LPFS-BF 2.0
dosáhla střední úrovně (r = 0,32, p < 0,05). Korelace škály self s celkovým skóre (r = 0,87,
p < 0,01) stejně tak jako korelace interpersonální škály s celkovým skóre (r = 0,72, p < 0,01) byla
vysoká. Z korelací mezi osobnostními rysy podle BFI-44 a škálami LPFS-BF 2.0 byly statisticky
významné ty mezi celkovým skóre a rysem svědomitost (r = -0,33, p < 0,05) a neuroticismus
(r = 0,42, p < 0,01). Statisticky významná byla také korelace mezi rysem neuroticismus a škálou
self (r = 0,45, p < 0,01).
Mann-Whitneyho U testem bylo zjištěno, že se běžná populace (výzkumný soubor
ze Studie 1, N = 154) statisticky významně liší od souboru pacientů NÚDZ ve škále self
(U = 2109, p < 0,01) i v interpersonální škále (U = 2623, p < 0,01) a také v celkovém skóre
(U = 2137,5, p < 0,01). Pacienti NÚDZ dosahují signifikantně vyššího skóre než běžná populace.
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Diskuze
Ukázalo se, že dotazník LPFS-BF 2.0 vykazuje uspokojivé psychometrické vlastnosti
především v souboru běžné populace. Výsledky souboru pacientů NÚDZ, který však byl výrazně
menší než soubor běžné populace, ukazují v oblasti vnitřní konzistence (Cronbachova α) výsledky
horší. Autoři (Bach & Hutsebaut, 2018) uvádějí, že hodnota Cronbachova α pro všechny škály
byla v rozmezí od 0,80 do 0,89. Podobných výsledků se v našem výzkumu povedlo dosáhnout
u běžné populace, kde je hodnota Cronbachovy α v rozmezí 0,81 – 0,87, nicméně u souboru
pacientů NÚDZ jsou hodnoty nižší a to v rozmezí α 0,60 – 0,77.
Stejně jako autorům dotazníku (Bach & Hutsebaut, 2018) se i v našich analýzách ukázalo,
že některé položky nemají očekávané faktorové zátěže. Konkrétně se jedná o položku 11 („Často
se cítím zranitelný/á, když se vztahy stanou osobnějšími.“) a položku 6 („Často na sebe mám
nereálné nároky.“). Položky sytí opačný faktor, než pro který byly vytvořeny. Položka 11
se ukázala být problematická také ve výzkumu Bacha a Hutsebauta (2018). Na základě výsledků
se zdá, že především interpersonální škála vyžaduje úpravy, což přiznává také Hutsebaut
(e-mailová komunikace, 28. března 2018).
Další výsledky však vyznívají pro dotazník pozitivněji. V našem výzkumu se ukázal
předpokládaný rozdíl mezi výsledky běžné populace a populace pacientů NÚDZ. Pacienti NÚDZ
podle předpokladů dosahují statisticky významně vyššího skóre v dotazníku LPFS-BF 2.0. Vyšší
skóre značí větší narušení funkčních schopností osobnosti. Je důležité podotknout, že narušení
funkčních schopností osobnosti nutně neznamená přítomnost jakékoliv patologie, nicméně
poukazuje na aktuálně snížené funkční schopnosti osobnosti, které mohou ztěžovat fungování
jedince v každodenním životě (American Psychiatric Association, 2015). Právě přítomnost
psychiatrické diagnózy však může fungování osobnosti ovlivňovat.
Morey et al. (2002) uvádí, že neuroticismus, nízká svědomitost a nízká přívětivost jsou
nejvíce maladaptivními rysy z pětifaktorového modelu osobnosti. V souladu s jeho zjištěními
a dále také na základě zjištění Hopwooda et al. (2013), který hledal souvislost mezi úrovní narušení
funkčních schopností osobnosti a pětifaktorovým modelem, jsme předpokládali, že úroveň
narušení

funkčních

schopností

bude

souviset

právě

s neuroticismem,

svědomitostí

a přívětivostí. Předpoklady se povedlo částečně naplnit. Vyšší narušení v oblasti self funkčních
schopností osobnosti je spojeno také s vyšší mírou neuroticismu. Stejně tak je vyšší míra
neuroticimu spojena s větším celkovým narušením funkčních schopností osobnosti. Celkový skór
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dotazníku LPFS-BF 2.0 středně negativně koreloval se svědomitostí. Tento výsledek
je rovněž ve shodě s našimi předpoklady, neboť naznačuje, že větší narušení funkčních schopností
osobnosti je spojeno s nižší úrovní svědomitosti.

Závěr
Cílem studie je převedení metody LPFS-BF 2.0 do češtiny. LPFS-BF 2.0 (Bach
& Hutsebaut, 2018) je krátká dvanácti - položková dotazníková metoda zaměřená na zjišťování
úrovně funkčních schopností osobnosti podle alternativního modelu pro poruchy osobnosti v sekci
III DSM-5 (American Psychiatric Association, 2015). První psychometrické analýzy české verze
tohoto dotazníku ukázaly několik nejasností, které naznačují, že některé položky dotazníku
vyžadují přepracování. I přesto ale považujeme psychometrické vlastnosti dotazníku
za uspokojivé. Dotazník LPFS-BF 2.0 prokázal velmi dobrou schopnost odlišování běžné populace
a populace s psychiatrickou diagnózou. Ukázal také předpokládané vztahy s neuroticismem
a svědomitostí z pětifaktorového modelu osobnosti.
Tato studie je výsledkem badatelské činnosti podporované projektem číslo LO1611 za finanční
podpory MŠMT v rámci programu NPU I.
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Měření nečestného chování v reálné situaci umožňující
podvádění prostřednictvím počítačové zkoušky
The Measure of a Dishonest Behavior in a Real-life Situation
Using a Computerized Task
M. Raisová1,3,4, T. Příhodová1,5, M. Preiss1,2, L. Lumpeová6, E. Bolceková1,5

Abstrakt
V práci představujeme Zkoušku zrakového vnímání a odhadu (Visual Perception Task),
která měří nečestné jednání v reálné zkouškové situaci. Zjišťovali jsme její ekologickou validitu
vzhledem ke dvěma škálám měřícím neetické pracovní chování: Škála podvádění v práci
a Škála neetického pracovního chování. Všechny tři metody byly individuálně administrovány
celkově 80 osobám z klinické populace (M = 36,2, SD = 12,2) a dvěma souborům z neklinické
populace, rozděleným podle typu profese (administrativní profese: N = 58, M = 35,6/SD 13,7
a manuální profese: N = 63, M = 42,6/SD 14,4). Zjistili jsme, že výsledky se v počítačové zkoušce
mezi třemi soubory osob nelišily, a že s oběma škálami nekorelují. Na základě námi
modifikovaného vyhodnocení počítačové zkoušky usuzujeme, že může být užitečné i sledování
toho, jakou volbu respondent preferuje při vyrovnaném počtu bodů na obou stranách čtverce.
Klíčová slova
Zkouška zrakového vnímání a odhadu, nečestné chování, neetické chování, podvádění, morálka

Abstract
This study introduces the Visual Perception Task, which measures the occurrence of
dishonest behavior in a real-life situation. The aim was to evaluate its ecological validity using
two scales measuring unethical work behavior: Cheating at work scale and the Work deviance
scale. All three methods were individually administered to 80 clinical participants (M= 36.2,
SD = 12.2) and to two non-clinical groups differing by job type (white-collar workers: N = 58,
M = 35.6/SD = 13.7 and blue-collar workers: N = 63, M = 42.6/SD = 14.4). The results of the
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statistical analyses revealed that there was no statistically significant difference between the three
groups at the computerized task and that the task significantly correlated with both scales. Based
on the modified interpretation of the computerized task, it was assumed that aside from the
beneficial error, it might be useful to observe which choice respondents prefer when both sides
of the square present the same number of dots.

Keywords
Visual Perception Task, dishonest behavior, unethical behavior, cheating, morality
Úvod
V posledních dvou desetiletích se pozornost vědců stále více zaměřuje na různé formy
nevhodného a neetického chování na pracovišti. Na jedné straně bylo zjištěno, že lidé mají starost
o to, aby byli morální (Aquino, Reed, 2002) a mají tendenci se zdržovat takového chování, které
porušuje jejich morální standardy (Bandura, 1990; Bandura, 1986). Na straně druhé výzkum
současně naznačil znepokojivou skutečnost, že se lidé běžně zapojují do nečestného chování (Shu
et al., 2011). A to i ti, kteří se vnímají jako vysoce morální (Ayal et al., 2016). I zdánlivě neškodné
a běžné způsoby neetického pracovního chování (např. neukázněnost na pracovišti, absenteismus,
šíření pomluv, lhaní, apod.) mohou mít negativní následky pro ostatní členy dané instituce nebo
pro instituci samotnou a způsobují značné finanční ztráty (Ariely, 2012). Podle Griffin a Lopez
(2005) je tedy samozřejmé, že by zaměstnavatelé chtěli omezit míru takového chování a rádi by
měli pod kontrolou všechny formy neetického chování. Z uvedeného vyplývá nutnost se této
oblasti intenzivně věnovat.
Zjišťování tendencí k neetickému chování v rámci zaměstnání je součástí diagnostické
praxe zejména psychologů, kteří pracují v oblasti personalistiky. V rámci výběrových řízení
se běžně zjišťují charakterové a morální kvality budoucího zaměstnance, které jsou kromě
odbornosti důležitým předpokladem k efektivnímu výkonu určité profese a k úspěšnému
a bezproblémovému „fungování“ uvnitř pracovního kolektivu. Kromě osobnostních vlastností
kandidáta na určitou pracovní pozici je rovněž nezbytné zjistit, jaký postoj zaujímá kandidát
k neetickému chování v rámci zaměstnání a rovněž i pravděpodobnost takového chování
v zaměstnání.
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Zda má jedinec sklony k neetickému pracovnímu chování, však nebývá snadné zjistit.
Informace o pravděpodobnosti tohoto jednání a o postojích vůči němu jsou v zaměstnání často
zjišťovány a měřeny zejména prostřednictvím různých dotazníků, škál a inventářů. Jak je dobře
známo, tyto metody jsou však zatíženy sklonem jedinců k hodnocení a popisování sebe sama
sociálně žádoucím dojmem. Sebehodnocení tak nebývá spolehlivé a zvláště přiznání se
k reálnému neetickému pracovnímu chování v minulosti lze v situacích výběrových řízení
považovat za málo pravděpodobné až vyloučené. Zejména z důvodu předpokládané sociální
desirability sebehodnotících škál jsme se rozhodli nalézt jiný nástroj, než jsou sebehodnotící
metody, který by byl zaměřen na podvádění v reálné situaci, a který by hypoteticky mohl být
prediktorem reálného neetického chování jedince v zaměstnání. Splnění našich cílů jsme očekávali
u počítačové Zkoušky zrakového vnímání a odhadu (Visual Perception Task, Gino et al., 2010,
Hochman et al., 2016), kterou v této práci představujeme odborné veřejnosti. Výsledky
v počítačové zkoušce budeme porovnávat se dvěma sebeposuzovacími metodami na měření
reálného neetického chování v rámci zaměstnání (Škála podvádění v práci, Cheating at Work
Scale, Sims, 1993, Hilbert, 1988 a Škála neetického pracovního chování, Unethical work behavior
scale, Robinson a O'Leary-Kelly, 1998, Bennett, Robinson, 2000), se kterými jsme v minulosti
pracovali.
Neetické a nemorální chování
V literatuře a studiích zabývajících se „špatným“, tj. nevhodným chováním v oblasti
zaměstnání, existuje množství různých konceptů, konstruktů a definic, které toto chování popisují
a označují (Griffin, Lopez, 2005). Používá se například označení chování neetické, nemorální,
nečestné, antisociální, sociálně nežádoucí, klamavé, podvodné, delikventní nebo dysfunkční.
Zvláště u pojmů etické a morální jednání dochází k volnému používání a překrývání, a to i přesto,
že nejde o pojmy zcela totožné.
Etika (z řeckého ethos - mrav), nebo též teorie morálky, je filozofickou disciplínou, která
se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích,
kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska
dobra a zla. Na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, se etika snaží najít
společné

a

obecné

základy,

na

nichž

morálka

stojí,

popř.

usiluje

morálku

zdůvodnit. Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou
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představu správného jednání ve společnosti. V běžné řeči i ve filosofii se morálkou obvykle rozumí
principy a zásady správného jednání, jimiž se člověk řídí z vnitřního přesvědčení, ne ze strachu či
donucení. Normativní význam slova morálka zdůrazňuje, že se jedná o zásady všem rozumným
bytostem společné, kdežto kulturní odlišnosti jsou druhořadé. Podstatnou složkou každé morálky
je zásada „nikomu neškodit“, případně i poškození druhých předcházet.
Etika je tedy uvědomělým hledáním dobra a morálka souhrnem představ o dobru již
nalezeném (tedy poznaném), nadto souhrnem představ stvrzených nepsaným souhlasem dané
společnosti. Etické chování je takové chování, které je v souladu se všeobecně přijímanými
a uznávanými soubory pravidel slušnosti a chování v dané firmě, zemi, státu nebo společnosti.
Morální chování znamená schopnost jednat podle určitých morálních standardů dané společnosti.
Morální neboli mravné je jednání, jež je ve shodě se svědomím jednajícího. Etika tedy představuje
to, „co má být“, morálka je vždy rozhodnutí a vyjadřuje skutečnost, která „je“ (skutečný stav).
Někteří autoři rozlišují mezi pojmy etické a morální chování, jiní zastávají názor, že je mezi nimi
shoda. V naší práci používáme vzhledem k této existující nejednotnosti převážně označení etické
chování.
Neetické chování je označováno také jako nečestné nebo klamavé/podvodné.
V Merriam-Websterově slovníku je podvodné chování (podvádění) definováno jako: „porušování
pravidla, obvykle s cílem získat výhodu“ nebo „vzít si něco od někoho za užití lži nebo porušení
pravidla“. Ve studii Robinson a Bennett (1995) je neetické pracovní chování definováno jako
dobrovolné jednání porušující významně organizační normy a ohrožující blahobyt organizace
nebo jejích členů nebo obou. Neetické pracovní chování tedy může potenciálně poškodit
jednotlivce nebo majetek organizace. Tato dimenze potenciální škodlivosti je obsažena ve většině
definic a souvisejících konstruktů (Robinson, Greenberg, 1998).
Opakem neetického/antisociálního jednání je chování etické/morální, označované
v psychologii termínem prosociální chování (Brief, Motowidlo, 1986). Prosociální chování
je společností pozitivně přijímáno, neboť je v souladu s požadovanými společenskými hodnotami
a normami. Vlastnosti osobnosti, které jsou základem morálního jednání, jsou popisovány v rámci
modelu morální integrity. V praktickém smyslu, např. v pracovním prostředí, je morální integrita
chápána jako chování, které odpovídá požadavkům zaměstnavatele, u kterého se (implicitně)
nepředpokládá, že by jeho požadavky byly neetické (Preiss a kol., 2014a).
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Formy a důvody nežádoucího pracovního chování
Neetické pracovní chování může mít různé formy od mírných prohřešků, jako je například
neukázněnost na pracovišti, lhaní, využívání pracovní doby k osobnímu prospěchu, zneužívání
firemních prostředků nebo informací až po nejzávažnější formy antisociálního chování, jako je
například fyzické napadení a násilí na pracovišti nebo krádež. V zahraničí některé výzkumy
uvádějí, že až 42 % žen je obětí sexuálního obtěžování na pracovišti (Gruber, 1990), až 75 %
zaměstnanců kradlo u jejich zaměstnavatele (McGurn, 1988) a u 33-75 % všech zaměstnanců se
objevilo chování od neukázněnosti a dobrovolného absentismu až po sabotáž (Harper, 1990).
Méně závažné, ale rovněž „škodlivé“ formy antisociálního chování, kterými zaměstnanci mohou
porušovat pracovní normy, jako je lhaní (DePaulo, DePaulo, 1989), šíření špatné pověsti
(Skarlicki, Folger, 1997) a absenteismus (Johns, 1997), se v praxi vyskytují rovněž poměrně často
(Robinson, Bennett, 1995).
Výzkum naznačuje širokou škálu důvodů, proč se zaměstnanci zapojují do neetického
chování na pracovišti (Bennett, 1998a, 1998b; Robinson, Bennett, 1997; Robinson, Greenberg,
1999), od reakcí na vnímanou nespravedlnost a nespokojenost, až po hledání vzrušení. Green
(1997) a Turner a Stephenson (1993) konceptualizovali delikventní činy na pracovišti podle
hlediska cílů jednání. Podobný rozdíl byl popsán také u konceptualizace konkrétnějších typů
delikventního chování. Například Greenberg a Scott (1996) rozlišili mezi krádeží zaměstnanců
namířenou proti ostatním zaměstnancům (např. vybírání peněz z peněženky spolupracovníka)
a tou, která směřuje proti organizaci (např. vybírání peněz z pokladny). Robinson a Bennett (1995,
1997) vytvořili typologii delikventního/neetického chování na pracovišti. Podle autorů je důležité
rozlišovat mezi typy neetického chování podle toho, zda bylo zaměřeno na organizaci
(organizational deviance) nebo na členy organizace (interpersonal deviance). Autoři
předpokládají, že jednotlivci náchylní k takovému jednání vůči organizaci budou jiní než ti, kteří
směřují své neetické jednání vůči jiným osobám. Jiné budou zejména jejich cíle. Tyto dva základní
typy neetického jednání jsou tedy kvalitativně odlišnými formami a každá z nich obsahuje jak
vážné, tak i méně vážné formy jednání (deviance). Na rozdíl od interpersonální versus organizační
jde však spíše o kvantitativní rozdíl než kvalitativní. Tento rozdíl je analogicky vyjádřen
a sledován i v jednotlivých položkách škály (Bennett, Robinson, 2000), kterou používáme
ve studii. Neetické chování na pracovišti je v této metodě zachyceno dvěma obecnými faktory:
sociálně nežádoucím chováním zaměřeným směrem interpersonálním a směrem k organizaci. Obě
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formy zachycují jak vážné, tak i drobné formy každé skupiny chování. Navzdory podobnostem
mezi nimi jsou tyto dvě formy nežádoucího chování pravděpodobně motivovány různými faktory
(Bies et al., 1997; Giacalone et al., 1997).
Neetické chování v každodenním životě
Neetické chování a nečestné činy jsou ve všech oblastech života, od korupce mezi politiky
a případy dopingu ve sportu, až po každodenní přísliby a přestupky obyčejných lidí, kteří se
vnímají jako vysoce morální (Ayal et al., 2016). Že lhaní a podvádění je hojné
a vyskytuje se ve všech oblastech života, dokazuje řada studií (Ariely, 2012, DePaulo et al., 1996).
Lze se s ním setkat v osobních vztazích (Canner, 2008), ve sportu (Zimniuch, 2009),
v zaměstnání (Murphy, 1993) i v akademickém prostředí (DeAndrea et al., 2009). Neustále
rostoucí počet studií demonstruje prevalenci nepoctivosti mezi obyčejnými lidmi (Ayal, Gino,
2011, Shalvi at al., 2011). Například Mazar et al. (2008) požádali účastníky, aby vyřešili 20
problémů s přidáním až 10 aritmetických problémů pod časovým tlakem a platili je podle počtu
problémů, které vyřešili správně. Bez možnosti podvádět byli účastníci schopni vyřešit
v průměru méně než čtyři problémy. Pokud jim byla dána možnost lhát o jejich výkonu, účastníci
prohlásili, že se jim podařilo v průměru vyřešit šest problémů správně. Zajímavé je,
že nepoctivost v těchto studiích nevycházela z jednání několika málo lidí, kteří podváděli
v maximální možné míře, ale spíše z jednání mnoha lidí, kteří podváděli jen trochu.
Podle studie Shu et al. (2011) se lidé běžně zapojují do nečestného chování, aniž by se cítili
vinni za své chování. Výzkum neetického chování v reálném životě a v laboratorních
experimentech naznačil, že zatímco většina lidí jedná nečestně v každodenním životě, jejich
nečestné činy jsou obvykle daleko pod maximální možnou mírou (Gneezy, 2005, Mazar et al.,
2008, Shalvi at al., 2011). Podle modelu zachování si sebeúcty (Self-Maintenance model) je to
kvůli etickému rozporu (ethical dissonance) (Ayal, Gino, 2011, Barkan et al., 2012), ke kterému
dochází vlivem psychického napětí na základě konfliktu mezi touhou těžit z neetického chování
a motivace k udržení si pozitivního morálního sebeobrazu (Barkan et al., 2015, Hochman et al.,
2016). Lidé toto psychické napětí řeší tím, že ospravedlňují své chování před nebo po tom, co se
dopustí porušení etických pravidel (Barkan et al., 2012, Shalvi et al., 2015).
I když se zdají být výsledky výše uvedených, a řady dalších studií, poměrně negativní,
na druhou stranu je jedním z hlavních poznatků etiky chování také to, že lidé vesměs oceňují
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morálku a snaží se odolat pokušení nečestně jednat (Aquino, Reed, 2002; Bazerman, Tenbrunsel,
2011). Ne všichni lidé se chovají nečestně nebo podvádí v maximální možné míře, když jim je to
umožněno (Gino et al., 2009; Gino, Pierce, 2009; Mazar et al., 2008). Bylo zjištěno, že lidé mají
obecně starost o to, aby byli morální a chovali se eticky (Aquino, Reed, 2002). Když nejsou cíle
a chování v souladu, dochází k psychickému napětí kvůli tzv. kognitivnímu rozporu (cognitive
dissonance) (Festinger, 1957), což je forma "psychického nepohodlí, které motivuje nebo pohání
proces změny postoje" (Fazio, Cooper, 1983, str. 132). Změna postoje pak může vést
k modifikaci chování nebo cíle (Shu et al., 2011, Baumeister, Heatherton, 1996).
Existující modely etiky chování předpokládají, že „lákavé situace“ k podvádění vytvářejí
konflikt mezi touhou udržet si pozitivní morální sebeobraz a touhou maximalizovat osobní zisk
(Ariely, 2012; Bazerman, Tenbrunsel, 2011). Nedávný výzkum (Gino et al., 2009; Mazar et al.,
2008) také naznačil, že se lidé chovají nečestně v liberálním/shovívavém prostředí mnohem
častěji, než bychom mohli očekávat, a že anonymita uvolňuje lidi z jejich morálních zásad
(Milgram, 1973, Zimbardo, 2000). Nicméně současně Mazar et al. (2008) a Shu et al. (2011)
zjistili, že upozornění výzkumných osob před experimentem na etické normy snižuje nečestné
chování.
Etické chování tedy do jisté míry vychází ze situace, v níž se člověk ocitá. Studie Shu
et al. (2011) ukazuje, že lidé reagují na tolerantnost prostředí a chopí se příležitosti k neetickému
chování. Determinanty etického chování tedy nezávisí celkově jen na jednotlivci a jeho
osobnostních vlastnostech, ale rozhodnutí jednat čestně nebo nečestně mohou dramaticky ovlivnit
zdánlivě neškodné faktory mimo jednotlivce. Pokud situace dovolí nečestnost, pak ji je možné
i očekávat. Současně velmi jednoduchá intervence, jako například pouze připomenutí výzkumným
osobám etický kodex, může odvrátit výše uvedený efekt (Shu et al., 2011).
Cíl studie
Cílem studie bylo posoudit ekologickou validitu výsledků v počítačové zkoušce
porovnáním s výsledky ve dvou sebeposuzovacích škálách a dále zjistit, jak se jednotlivé výsledky
v těchto metodách liší v závislosti na tom, zda jsou jedinci z klinické skupiny nebo z neklinických
skupin.

374

Výzkumné soubory a popis sběru dat
Všechny metody byly individuálně administrovány celkově 201 osobám, z nichž 80 osob
bylo pacientů psychiatrického oddělení Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech (NÚDZ)
a

121

osob

pocházelo

z neklinické

populace.

Část

klinické

skupiny

účastníků

s úzkostnými poruchami a s poruchami nálad bylo hospitalizovaných v psychiatrickém centru péče o náladové nebo úzkostné poruchy a část docházela do denního stacionáře. Průměrný věk
skupiny pacientů byl 36,21 let (SD = 12,24) v rozmezí od 18 do 66 let. Vzorek byl distribuován
rovnoměrně s 54 % žen a 46 % mužů. Většina osob dokončila SŠ s maturitou (44 %) nebo
absolvovala vysokoškolské vzdělání (26 %). Základním požadavkem pro zařazení pacienta
do studie byla hospitalizace nebo návštěva samotného centra - péče o náladové nebo úzkostné
poruchy, což bylo předpokladem závažnosti symptomů. Depresivní porucha byla diagnostikována
podle Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) u 60 % účastníků, zatímco zbytek
40 % bylo léčeno pro úzkostné poruchy. U pacientů s depresivní poruchou bylo kritériem pro
zařazení do studie skóre > 20 na stupnici hodnocení deprese Montgomery-Asberg (MADRS) nebo
skóre > 29 v Beck Depression Inventory (BDI- II). U pacientů s úzkostnými poruchami skóre
> 26 v Beck Anxiety Inventory (BAI). Dalšími kritérii pro zařazení bylo alespoň základní vzdělání
a minimálně jeden rok pracovních zkušeností. Vylučujícími kritérii byla závislost na alkoholu
nebo zneužívání drog za posledních 12 měsíců před zařazením do studie. Z hlediska aktuální
i minulé pracovní historie se nám podařilo získat relevantní informace pouze od 44 % pacientů.
Ostatních 56 % osob nám neposkytlo odpověď. Z těch, kteří odpověděli, část (29 %) pracovala na
plný úvazek, ostatní na různé částečné úvazky, DPP/DPČ, formou brigád nebo sezónních prací.
Pracovní historie byla u pacientů v průměru 13,5 roku. 76 % účastníků nemělo invalidní důchod
(ID), ani neplánovalo žádat o podporu. Z 24 %, kteří měli ID, 12,5 % mělo zdravotní postižení
3. stupně, 10 % prvního stupně a 2,5 % druhého stupně.
Skupina 121 osob z neklinické populace byla získána metodou sněhové koule, což je
nepravděpodobnostní výběr, kde se nové kontakty získávají v závislosti na již zařazených osobách.
Primárně se jednalo o zaměstnance advokátních kanceláří v Praze a o zaměstnance
v průmyslových oblastech západních Čech (například: dělnice textilního průmyslu, skladník,
mechanik, slévař, práce na stavbě, atd.). Vylučujícím kritériem pro zařazení byla přítomnost
jakékoliv duševní nebo neurologické poruchy nebo onemocnění. Podle typu aktuálně vykonávané
profese byly osoby z neklinické populace rozděleny na dva podsoubory. První podsoubor, který
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tvořilo 58 osob (označený námi jako „bílý límeček“, zkratka BL), byl složený ze zaměstnanců
na administrativních pozicích. Druhý podsoubor, vytvořený z 63 osob (označený námi jako
„modrý límeček“, zkratka ML), byl složený z osob vykonávajících různé manuální profese.
Sběr dat byl proveden formou tužka/papír (dotazníky) a formou počítačové zkoušky.
Všechny osoby zařazené do studie, tj. z klinické i neklinické populace, se zúčastnily na dobrovolné
bázi. Inkluzivní kritérium zahrnovalo pouze zájem o dobrovolné vykonání zkoušky na PC
a vyplnění dotazníkových metod. Dalším vstupním kritériem byl věk minimálně 18 let
a minimálně rok pracovních zkušeností. Veškerá data byla považovaná za důvěrná
a respondentům byla zaručena anonymita. U počítačové zkoušky byly osoby motivovány
finančním ziskem, závislém na jejich výkonu. Rovněž vyplnění dotazníkových metod bylo
finančně odměněno, a to v závislosti na výsledku počítačové zkoušky - tuto informaci ale
výzkumné osoby předem neobdržely (uvedena byla informace pouze o finanční odměně
za výkon v počítačové zkoušce). Každá osoba tak svou účastí na výzkumu získala celkově
300 Kč. (např.: pokud někdo získal na PC sto korun, pak za dotazníky obdržel 200 Kč., pokud
na PC získal 50 korun, pak za dotazníky 250 Kč apod.).

Metodika
Použili jsme celkově tři metody. Ke zjištění nečestného chování v reálné situaci
počítačovou Zkoušku zrakového vnímání a odhadu (Visual Perception Task) a dvě sebeposuzovací
škály. Jednalo se o Škálu podvádění v práci (Cheating at Work Scale) a o Škálu neetického
pracovního chování (Unethical Work Behavior Scale).
Zkouška zrakového vnímání a odhadu (Visual Perception Task)
V naší práci vycházíme z modifikace původního percepčního úkolu autorů Gino et al.
(2010). Hochman et al. (2016) touto modifikací řešili původní limitace zkoušky a přispěli k vyšší
spolehlivosti měření reálného klamavého jednání (podvádění). Ve zkoušce jedinec odhaduje počet
teček na obrazovce PC a je finančně odměňován v závislosti na svém výkonu. Průběžně se sledují
a hodnotí volby/chyby respondenta vztahující se k výši budoucí odměny.
V modifikované verzi zkoušky se Hochman et al. (2016), na rozdíl od původního pojetí,
zaměřili spíše na chyby než na výběr konkrétní možnosti. Za tímto účelem klasifikovali
odpovědi/reakce osoby na čtyři typy:
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1) správná potvrzení (correct hits), tj. případy, kdy si respondent vybral správnou odpověď, tudíž
stranu, kde bylo více teček, a která byla zároveň lépe platebně ohodnocena (tj. zvolena odpověď
správně VPRAVO),
2) správná odmítnutí (correct rejects), tj. případy, kdy si respondent zvolil správnou odpověď,
tudíž stranu, kde bylo více teček, ale která byla zároveň méně platebně ohodnocena (tj. zvolena
odpověď správně VLEVO),
3) škodlivé chyby (detrimental errors), tj. případy, kdy lidé zvolili nízce placenou odpověď, která
byla zároveň nesprávná (tj. volba VLEVO, i když více teček bylo vpravo)
4) příznivé chyby (beneficial errors), tj. případy, kdy lidé zvolili vysoce placenou odpověď, která
byla zároveň nesprávná (tj. volba VPRAVO, i když více teček bylo vlevo).
Tento poslední typ odpovědí/reakcí byl považován za ukazatel podvádění.
Pro statistické zpracování v naší práci jsme zvolili tři základní ukazatele/skóry sloužící
k vyhodnocení VPT: 1) procento správných potvrzení, 2) procento výhodných odpovědí
při vyrovnaném počtu teček na obou stranách čtverce, 3) procento příznivých chyb.

Popis Zkoušky zrakového vnímání a odhadu
V každém kole je účastníkům prezentován čtverec rozdělený úhlopříčkou na dvě části
svislou čarou. Na čtverci se vždy nachází 22 teček červené barvy, které se objevují v různém
uspořádání uvnitř čtverce. Některé tečky se objevují na pravé straně a některé na levé straně
čtverce (rozděleného svislou čárou). Uspořádání bodů je symetrické, jejich pozice se vždy zrcadlí
od střední svislé linie. Před samotnou zkouškou je procvičující kolo, kdy účastníci nejdříve na sto
ukázkových expozicích bodů (rozdělených na 2 x 50 kol) musejí identifikovat, která strana čtverce
(vpravo nebo vlevo) obsahuje více bodů, a to buď stisknutím tlačítka "Z" ("více vlevo" – odměna
0,5 centu), nebo "M" ("více vpravo" – odměna 5 centů). Po procvičujícím kole následuje samotná
zkouška o 200 kolech (rozdělených na 4 x 50 kol), kde jsou již účastníci odměněni finančně
v závislosti na svém výkonu. Maximální možná výplata je v testu 500 centů, tj. 200 korun.
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Instrukce
„Nyní Vás čeká zkouška zaměřená na pozornost a schopnost správně odhadovat počet
červených bodů. V této zkoušce Vám bude počítač prezentovat vždy na jednu vteřinu čtverec,
který je uhlopříčkou rozdělen na levou a pravou část. V každé části bude určitý počet červených
bodů, Vaším úkolem bude odhadnout, v jaké části čtverce je bodů více (pod čarou nebo nad čarou,
ukážeme). Vzhledem k tomu, že během tak krátkého časového limitu není možné všechny červené
body spočítat, budete pouze odhadovat jejich počet.
Během zkoušky budete odměňován/a za Váš odhad. Pokud rozhodnete, že více bodů bylo
vlevo, dostanete 0,5 centu (v korunách), pokud vpravo, dostanete 10 x více, tedy 5 centů
(v korunách). Odměna se Vám ukáže na monitoru po skončení celého testu v centech a následně
bude převedena na koruny.
Až celý test skončíme, požádám Vás, abyste mi řekl/a celkovou částku – bude napsaná
na monitoru, peníze Vám potom vyplatím. Můj úkol není Vás kontrolovat, vzhledem k tomu,
že nevím, jaké čtverce Vám počítač vybere. Já Vám pouze vyplatím Vaši odměnu a odhadování
závisí zcela na Vás.
Nejprve si úkol 100 x vyzkoušíme nanečisto, a až po zácviku Vám bude počítán Váš
opravdový výdělek. Je Vám vše jasné? Pokud budete mít během zácviku jakékoli otázky, určitě
se zeptejte. Můžete si vydělat od 20 až po 200 korun, to je maximum, záleží na Vás, jak budete
počet bodů odhadovat. Celý test bude trvat asi 30 minut.“
Důležité je, aby byli účastníci výslovně a jednoznačně instruováni k tomu, aby si vždy
vybírali stranu s více body. Tím jim je jasné, že výběr odpovědí s maximální výplatou znamená
porušení instrukce a snahu o podvádění.
Škála podvádění v práci (Cheating at Work Scale, CHWS)
Postoj jedince k neetickému chování v práci a reálné neetické pracovní chování bylo
zjišťováno adaptovanou Škálou podvádění v práci (Cheating at Work Scale) autorů Sims (1993)
a Hilbert (1985). V námi modifikované verzi škály byly některé položky mírně přeformulovány
a upraveny tak, aby odpovídaly kulturnímu kontextu. Rovněž byly k původní, 18 - ti položkové
škále Simse (1993), přidány tři nové upravené položky z Hilbertové (1985) dotazníku. Touto
modifikací byla vytvořena 21 položková škála, kterou jsme použili ve studii.
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Škála obsahuje dvě hodnotící Likertovy stupnice o 21 položkách. Na první stupnici,
týkající se postoje k neetickému pracovnímu chování, respondent hodnotí svůj obecný postoj
k podvádění na 4 bodové škále, od 1 „zcela jistě je podvádění“ až po 4 „určitě není podvádění“.
Proband je instruován, aby zvolil odpověď podle toho, nakolik si myslí, že uváděné činnosti jsou
nečestné. Maximální skóre pro tuto škálu je 84 bodů, minimální skóre 21 bodů. Nižší skór v této
části označuje vyšší morální citlivost k podvádění (např. „Surfovat po webu pro osobní potřebu
během pracovní doby“). Naopak vyšší skóre na postojové škále naznačuje vyšší tendenci
respondenta být benevolentní k takovému chování, které je klasifikováno jako kontraproduktivní
a sklon zaujímat spíše umírněnější postoj k různým způsobům podvádění v práci.
Na druhé 5 - ti bodové stupnici, rovněž o 21 položkách, je zjišťováno reálné neetické
jednání v práci zvolením odpovědi od „nikoliv“ (1) až po „velmi často“ (5). Například: „V práci
si umím představit, že bych …“ - prosíme odpovězte zakroužkováním čísla, kde 1 je „nikdy“,
2 je „zřídka“, 3 je příležitostně“, 4 je „často, 5 je „velmi často“. Maximální skóre pro tuto škálu je
105 bodů, minimální skóre 21 bodů. Nižší skór v této části označuje nižší míru neetického jednání
a podvádění v pracovní oblasti. Naopak vyšší skóre na této stupnici naznačuje vyšší výskyt
kontraproduktivního chování v práci.
Škála neetického pracovního chování (Unethical Work Behavior Scale, UWBS)
Autory této škály jsou Robinson a O'Leary-Kelly (1998) a Bennett a Robinson (2000).
Škála obsahuje dvě subškály. První subškála Robinson O'Leary-Kelly (1998) se označuje jako
interpersonální škála (Work Deviance Interpersonal Scale) a používá se jako měřítko
antisociálního chování v zaměstnání. Druhá subškála Bennett a Robinson (2000) se označuje jako
organizační škála (Work Deviance Organizational Scale) a používá se jako měřítko neetického
pracovního chování respondenta v zaměstnání směrem k organizaci.
Celková 19 - ti položková škála obsahuje Likertovu 6 - ti bodovou stupnici od nikdy (1)
po každý den (7), kde respondenti hodnotí míru zapojení se do neetického chování v zaměstnání.
Maximální skóre pro škálu UWSB je 133 bodů, minimální skóre 19 bodů. Rozpětí interpersonální
škály je od 7 – 42 bodů, organizační škály od 12 – 72 bodů. Nižší skóre v každé subškále naznačuje
nižší míru reálného neetického jednání v pracovní oblasti (směrem k lidem nebo k organizaci).
Vyšší skóre naopak značí vyšší míru reálného neetického pracovního chování (směrem k lidem
nebo k organizaci).
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Výsledky
Data byla zpracována v programu R. Vzhledem k ne-normálnímu rozložení dat byla
použita neparametrická statistika. Rozdíly mezi skupinami byly hodnoceny pomocí chí-kvadrátu,
resp. Kruskal-Wallisova testu s post-hoc korekcí. Pro korelace byl použit Spearmanův korelační
koeficient. Demografické vlastnosti všech tří sledovaných skupin osob z klinické i neklinické
populace ukazuje tabulka 1.

Tabulka 1 - Základní demografické údaje tří sledovaných skupin.
Klinický soubor

Bílé límečky

Modré límečky

Počet respondentů (N)

80

58

63

Procento mužů

46

31

51

Věk (M, SD)

36,2 (12,2)*

35,6 (13,7)*

42,6 (14,4)*

Věkové rozpětí

24 - 48

22 - 50

29 - 57

0 : 1 : 29 : 28

7 : 23 : 32 : 1

14,3 let (13,2)*

23,0 let (14,3)*

Vzdělání (ZŠ : SŠ bez maturity : 14 : 10 : 35 : 21
SŠ s maturitou : VŠ)
Pracovní historie (M, SD)

13,5 let (11,2)*

Poznámka: M = průměrný věk, SD = směrodatná odchylka,* Shapiro-Wilk test p < 0,05
Poměr mužů a žen se ve skupinách statisticky významně neliší (chi2 = 5,28, df = 2,
p = 0,71). Věk se mezi skupinami statisticky významně liší (Kruskal-Walis chi2 = 10,067, df = 2,
p < 0,01) a stejně tak i délka pracovních zkušeností (Kruskal-Walis chi2 = 20,961, df = 2,
p < 0,0001). Tyto dvě veličiny spolu (pochopitelně) silně korelují (rho = 0,93, p < 0,0001). Nejvyšší
dosažené vzdělání se (opět pochopitelně) liší (chi2 = 60, df = 6, p < 0,0001).
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Výsledky v počítačové zkoušce VPT
Výsledky v testu VPT u všech tří sledovaných skupin osob z klinické i neklinické populace
jsou uvedeny v tabulce 2.
Tabulka 2 - Výsledky v počítačové zkoušce VPT u tří sledovaných skupin.
VPT

Klinický soubor

Bílé límečky

Modré límečky

Správná potvrzení - min

11,1 %

9,7 %

22,2 %

Správná potvrzení - max

100 %

100 %

100 %

Správná potvrzení - M (SD)

58,0 % (16,2)

57,0 % (16,0)

57,1 % (13,1)

Správná potvrzení - Shapiro-Wilk test 0,85, p < 0,0001

0,84, p < 0,0001

0,75, p < 0,0001

Equal = výhodné - min

10,7 %

7,1 %

32,1 %

Equal = výhodné - max

100 %

100 %

100 %

Equal = výhodné - M (SD)

70,3 % (15,9)

70,4 (15,6)

69,9 % (12,6)

Equal = výhodné - Shapiro-Wilk test

0,88, p < 0,0001

0,90, p < 0,0001

0,93, p = 0,001

Příznivé chyby - min

12 %

4%

30 %

Příznivé chyby - max

100 %

100 %

100 %

Příznivé chyby - M (SD)

51,3 % (18,3)

52,1 % (18,5)

50,4 % (15,0)

Příznivé chyby - Shapiro-Wilk test

0,85, p < 0,0001

0,87, p < 0,0001

0,72, p < 0,0001

Poznámka: „Equal = výhodné“ = procento výhodných odpovědí při vyrovnaném počtu teček,
M = průměrná hodnota, SD = směrodatná odchylka, Shapiro-Wilk test p < 0,05.
Skóry VPT u tří zkoumaných skupin se mezi sebou statisticky významně nelišily. Proto
jsme v dalších analýzách pracovali se sloučeným souborem. Rozdíly mezi skóry VPT a obou škál
mezi zkoumanými soubory jsou uvedeny v tabulce 3. Všechny skóry VPT spolu pozitivně korelují.
Hodnoty korelací ukazuje tabulka 4. Žádný ze skórů VPT nekoreluje s věkem probandů (u všech
|rho| < 0,1, p > 0,05). Nebyly nalezeny významné rozdíly mezi muži a ženami, ani mezi probandy
s různou úrovní vzdělání (u všech p > 0,05).
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Tabulka 3 - Rozdíly mezi skóry VPT a obou škál mezi zkoumanými soubory.
Kruskal-Wallis chi2 df

p

VPT: Správná potvrzení

1,74

2

0,42

VPT: Equal = výhodné

0,18

2

0,91

VPT: Příznivé chyby

0,16

2

0,92

CHWS: Postoj k neetickému chování

3,54

2

0,17

CHWS: Skutečné chování

9,01

2

0,011

UWBS: Interpersonální škála

1,75

2

0,42

UWBS: Organizační škála

6,5

2

0,039

Poznámka: „Equal = výhodné“ = procento výhodných odpovědí při vyrovnaném počtu teček,
df = stupně volnosti, p = hladina statistické významnosti.
Tabulka 4 - Korelace skórů VPT u celého souboru osob (N = 201).
Správná potvrzení

Equal = výhodné

Příznivé chyby

Správná potvrzení

1

0,61***

0,74***

Equal = výhodné

0,61***

1

0,51***

Příznivé chyby

0,74***

0,51***

1

Poznámka: „Equal = výhodné“ = procento výhodných odpovědí při vyrovnaném počtu teček,
***p < 0,0001
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Výsledky ve škálách
Výsledky ve Škále podvádění v práci (Cheating at Work Scale - CHWS) a ve Škále
neetického pracovního chování (Unethical Work Behavior Scale - UWSB) jsou uvedeny v tabulce
5.
Tabulka 5 - Výsledky ve škálách u tří sledovaných skupin.
Klinický

Bílé límečky Modré

soubor
CHWS:

límečky

Min. a
max. skóre

33,7 (8,92)*

34,5 (6,98)

33,3 (10,7)* 21 - 84

34,2 (8,98)*

33,0 (6,06)

30,6 (7,17)* 21 -105

Postoj k neetickému chování (M, SD)
CHWS: Skutečné chování (M, SD)

UWSB: Interpersonální škála (M, SD) 12,9 (6,12)* 13,5 (5,32)* 14,5 (7,84)* 7 - 42
UWSB: Organizační škála (M, SD)

22,9 (9,26)*

23,8 (9,58)* 20,0 (8,35)* 12 - 72

Poznámka: *Shapiro-Wilk test p <= 0,001, M = průměrná hodnota, SD = směrodatná odchylka,
min. a max. skóre = minimální a maximální skór v každé škále.
Post-hoc test Dunnové s Bonferroniho korekcí ukazuje rozdíly ve všech čtyřech hodnotách
obou škál mezi klinickým souborem a souborem „modrých límečků“ a také mezi souborem
„bílých“ a „modrých límečků“ v obou hodnotách ve škále CHWS (postoj k neetickému chování
a skutečné neetické chování). Klinický soubor se neodlišoval od souboru „bílých límečků“ ve škále
CHWS v postoji k neetickému chování a v subškále skutečného chování.
Co se týče korelací obou škál s testem VPT, našli jsme slabou statisticky významnou
korelaci mezi Správnými potvrzeními VPT a Organizační škálou (rho = 0,15, p = 0,04). Ostatní
sledované proměnné mezi sebou statisticky významně nekorelovaly. Výsledky jsou uvedeny
v tabulce 6.
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Tabulka 6 - Korelace VPT s oběma škálami u celého souboru osob (N = 201).
Správná potvrzení

Equal = výhodné

Příznivé chyby

0,06

0,06

0,06

CHWS: Skutečné chování

0,11

0,07

0,06

UWSB: Interpersonální škála

0,09

0,04

-0,02

UWSB: Organizační škála

0,15*

0,12

0,06

CHWS:
Postoj k neetickému chování

Poznámka: „Equal = výhodné“ = procento výhodných odpovědí při vyrovnaném počtu teček;
* p < 0,05

Diskuze
Přestože se u nás v posledních několika letech zvyšuje výzkumný zájem o téma morální
integrity osobnosti (Preiss a kol., 2013a; Preiss a kol., 2013b, Preiss a kol., 2014a, Preiss
a kol., 2014b), které s nežádoucím pracovním chováním úzce souvisí, doposud nám chybí nástroje,
kterými by bylo možné spolehlivě a časově úsporně zjistit sklon jedince k neetickému chování
v rámci zaměstnání a jeho reálnou pravděpodobnost na nové pracovní pozici. V oblasti
výběrových řízení jsou častým způsobem detekce sklonů jedince k takovému chování
sebeposuzovací metody. I přesto, že existují důkazy obecné platnosti škál založených
na sebehodnocení (self-report scale) (Spector, 1992) a bylo také zjištěno, že tyto nástroje poskytují
i přesné hodnocení zvláště delikventního chování (Akers et al., 1983; Lee, 1993; Ones et al., 1993),
někteří autoři kritizují tuto metodiku (Sackett et al., 1989; Sackett, Harris, 1984). Kritika se kromě
toho, že tyto nástroje nezahrnují všechny možné formy neetického chování (Bennet, Robinson,
2000), soustředí zejména na sociální žádoucnost. Kritici se právem obávají, že se respondenti
mohou pokusit o "falešně dobré" zkreslení výsledků. Na druhé straně Ones et al. (1993)
v metaanalýze měření integrity naznačují, že sebehodnotící škály mají tendenci k vyšší validitě než
externí měření a mohou být vhodnějším způsobem posouzení široké škály neetického chování
na pracovišti. To však platí pouze za podmínky toho, že jsou respondenti zajištěni anonymitou.
A právě anonymita je možná pouze ve výzkumných projektech, ale v reálném životě a v rámci
výběrového řízení na určitou pozici, prakticky nerealizovatelná.
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V naší práci jsme odborné veřejnosti představili počítačovou Zkoušku zrakového vnímání
a odhadu, která měří nečestné jednání v reálné zkouškové situaci. Předpokládali jsme, že by
výsledky v této zkoušce mohly být významným prediktorem neetického chování jedince
v zaměstnání. To ale samozřejmě pouze za podmínky dalších studií a za předpokladu porovnávání
výsledků u skupin osob, které se v zaměstnání skutečného neetického chování dopustili nebo
naopak nedopustili. Pokud by tomu tak bylo, tato zkouška by mohla významným způsobem doplnit
doposud hojně používané sebehodnotící nástroje. Výsledky v počítačové zkoušce jsme porovnávali
s hodnotami ve dvou sebehodnotících metodách (Škála podvádění v práci, Cheating at Work
Scale, Sims, 1993, Hilbert, 1988 a Škála neetického pracovního chování, Unethical Work Behavior
Scale, Robinson, O'Leary-Kelly, 1998, Bennett, Robinson, 2000), které jsou zaměřeny na
zjišťování postoje k neetickému pracovnímu chování a na detekci reálného neetického chování
v zaměstnání.
Všechny metody jsme individuálně administrovali celkově 201 osobám, z nichž 80 osob
bylo pacientů s úzkostnými poruchami a s poruchami nálad NÚDZ a 121 osob pocházelo
z neklinické populace. Protože jsme chtěli posoudit náš předpoklad, že typ profese není rozhodující
pro výskyt neetického pracovního chování, v rámci neklinického vzorku populace jsme vyčlenili
dvě podskupiny osob podle aktuálně vykonávané profese: 58 zaměstnanců v administrativě a 63
manuálně pracujících osob. Všechny tři soubory osob nebyly vybrány náhodným výběrem a nejsou
tedy reprezentativním vzorkem populace. Výsledky naší pilotní studie mají tedy převážně
orientační a mapující charakter.
Celkově jsme v práci porovnávali tři soubory, u kterých se nám podařilo zajistit poměrně
stejné zastoupení mužů a žen. Z hlediska věku byly nejstarší osoby vykonávající manuální profese,
které měly pochopitelně i nejdelší pracovní historii (v průměru 23 let). Obě zbývající skupiny
(pacienti a administrativní pracovníci) zahrnovaly osoby poměrně stejného věku, současně s téměř
stejně dlouhou pracovní historií (v průměru kolem 14 let). Co se týče vzdělání, zde byly mezi všemi
skupinami rozdíly. Administrativní zaměstnanci měli převážně VŠ a SŠ vzdělání s maturitou,
ostatní dva soubory zahrnovaly i řadu osob se základním vzděláním nebo vyučených bez maturity.
U skupiny pacientů se nám bohužel nepodařilo dostatečně zmapovat pracovní historii. Více než
polovina pacientů (56 %) nám neposkytla v tomto směru informace. Z těch pacientů, kteří
odpověděli, neměla většina (76 %) invalidní důchod ani nezvažovala jeho podání, pouze malá část
(26 %) pracovala na plný úvazek, ostatní na různé zkrácené úvazky. Důvody nevyplnění informací
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týkajících se pracovní historie mohou být různé. I přes zaručenou anonymitu výzkumu můžeme
uvažovat například o obavách pacientů ze zneužití svých informací a zjištěných dat v souvislosti
s přiznáním ID v budoucnosti. Každopádně vzhledem k těmto chybějícím údajům jsme dále
nečlenili soubor na pacienty s ID a bez ID, u nichž by bylo zajímavé porovnat výsledné hodnoty
ve VPT i v obou škálách. Podsoubory by byly velmi početně malé. V tomto směru však spatřujeme
prostor pro další studie.
Naše volba Zkoušky zrakového vnímání a pozornosti vycházela z řady výzkumů, které
se zabývaly měřením nečestného/podvodného chování, z nichž vyplynula spojitost mezi ochotou
podvádět v jiné oblasti než je zaměstnání a neetickým chováním v zaměstnání. Například
ve studii Latova a Latov (2008), zabývající se podváděním u studentů středních a vysokých škol
bylo zjištěno, že u studentů, kteří podváděli ve škole (nebo přinejmenším byli shovívaví vůči
"neformálním" aktivitám kolegů), se po ukončení studia ve svém skutečném zaměstnání objevila
ochota podvádět. Podle autorů podvádění ve škole souvisí s náchylností na pracovišti zapojit se
do neetického chování. Pozitivní korelace chování ve škole a v práci naznačily i další studie (Sims
1993; Sims, Gegez, 2004, Lawson 2004), které uzavírají, že řada nečestného chování
na vysoké škole pokračuje profesní kariérou. Podle studie Shipley (2009) je mnoho podobností
v tom, jak studenti podvádějí v učebně a poté i v práci.
Podobné vztahy byly naznačeny i v další studii (Gino et al., 2010), kde byla použita
Zkouška zrakového odhadu a pozornosti k měření podvádění v souvislosti s nákupem padělaných
výrobků (konkrétně nošení slunečních brýlí). Tato zajímavá experimentální studie mimo jiné
ukázala, že používání padělků zvyšuje pravděpodobnost, že se lidé budou chovat nečestně
a budou i ostatní soudit stejně. Podvádění formou nákupu a používání padělaného zboží mělo
podle autorů tedy významnou souvislost s celkovým neetickým chováním. Dalšími důvody, proč
jsme si zvolili VPT, byla časová nenáročnost metody, možnost samostatného vykonání testového
úkolu a velmi rychlý způsob vyhodnocení prostřednictvím počítače. Hlavní výhodu jsme však
spatřovali ve skutečnosti, že si vyšetřovaná osoba není při administraci vědoma toho, že je měřeno
její čestné nebo nečestné jednání, které by mohlo mít vztah k úvahám o jejím budoucím etickém
nebo neetickém chování na pracovišti. Zkouška je prezentována jako test zaměřený
na přesnost s možností získat za svůj výkon finanční odměnu. Za účelem sledování nečestného
chování není však systém výplaty peněz (tj. nejvíce finančně hodnocené odpovědi) založený
na přesnosti výzkumných osob. Tento konflikt mezi přesností a peněžním výnosem je typický
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pro výzkumy v oblasti etiky chování, jež měří nečestnost/neetické chování a podvádění (Ayal, Gino,
2011, Mazar, Zhong, 2010, Sharma et al., 2014). V předchozích pracích (Gino et al., 2010, Mazar,
Zhong, 2010) se předpokládalo, že počet volby vysoce platebních odpovědí může být v přímém
vztahu k nečestnému chování. Nicméně, toto měření podléhá několika omezením. Zaprvé, když je
jedna specifická odezva, tj. volba vysoce placené odpovědi, používána jako míra podvádění.
Zvolení takové odpovědi může představovat chybnou reakci a ne klamavé chování. Zadruhé,
v některých případech může být volba vysoce placené odpovědi rovněž i správnou reakcí.
V některých

případech

tedy

může

docházet

k překrývání

těchto

dvou

odpovědí.

A nakonec, výběr vysoce placené možnosti oproti přesné volbě může také odrážet poctivé chyby.
Tyto chyby mohou vyplývat například z nejistoty nebo ze skutečnosti, že lidé jsou méně motivováni
k tomu, aby byli přesní, když ví, že jejich práce bude kompenzována bez ohledu
na přesnost.
V počítačové zkoušce se tedy sledují a hodnotí volby/chyby respondenta vztahující se
k výši budoucí finanční odměny. Hochman et al. (2016) klasifikovali odpovědi/reakce osob
v počítačové zkoušce na čtyři typy: 1) správná potvrzení = výběr správně vpravo, tj. i lépe finančně
ohodnoceno, 2) správná odmítnutí = výběr správně vlevo, tj. méně financí, 3) škodlivé chyby =
výběr nesprávně vlevo, tj. méně financí a 4) příznivé chyby = výběr nesprávně vpravo, tj. lépe
finančně ohodnoceno. Podle autorů této modifikace VPT byly zejména příznivé chyby/volby
(beneficial errors) považovány za ukazatel podvádění. Abychom se vyhnuli tomu,
že budeme považovat za míru podvádění jednu specifickou odezvu ve zkoušce, tj. příznivé chyby
s volbou vysoce placené odpovědi, původní systém vyhodnocení zkoušky jsme mírně modifikovali.
Pro účely naší práce jsme zvolili tři základní ukazatele/skóry sloužící k vyhodnocení VPT: 1)
procento správných potvrzení, 2) procento výhodných odpovědí při vyrovnaném počtu teček
na obou stranách čtverce, 3) procento příznivých chyb. V průběhu administrace VPT je 72 situací
výhodných, 100 nevýhodných a 28 vyrovnaných. Správná potvrzení se vždy doplňují se škodlivými
chybami, správná odmítnutí s příznivými chybami a v neposlední řadě se doplňují výhodné
a nevýhodné odpovědi při vyrovnaném počtu teček. Tímto způsobem je tedy možné posoudit
celkově šest voleb/chyb: počet správných potvrzení, počet správných odmítnutí, počet škodlivých
chyb, počet příznivých chyb, počet výhodných odpovědí při stejném počtu teček na obou stranách
čtverce a počet nevýhodných odpovědí při stejném počtu teček na obou stranách čtverce.
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Předpokládali jsme zvýšené procento odpovědí zejména u příznivých chyb a zvýšené
procento preference výhodných voleb při vyrovnaném počtu teček na obou stranách čtverce. Toto
se potvrdilo s tím, že preference výhodné volby odpovědí se zdá být pravděpodobně ještě lepším
ukazatelem nečestného chování než příznivé chyby. Současně jsme předpokládali nižší procento
poctivých chyb než příznivých, což se rovněž potvrdilo. Pokud by se u souboru objevilo nízké
procento příznivých chyb i výhodných odpovědí zároveň s vyšším procentem poctivých chyb, mohli
bychom předpokládat, že se osoby rozhodovaly převážně čestně, bez ohledu na výši finanční
odměny. Tak tomu ale u našeho vzorku nebylo. Finanční motivace tedy měla s velkou
pravděpodobností vliv na odpovědi našich výzkumných osob a vedla ke zvýšenému nečestnému
chování v této reálné zkouškové situaci.
U všech skupin bylo tedy nejvýrazněji zvýšené procento výhodných odpovědí při
vyrovnaném počtu teček. Je patrné, že pokud se osoby rozhodovaly v případě, že na obou stranách
čtverce byl stejný počet teček, převážně (v 70 %) si volily lépe placenou odpověď. Dále se osoby
všech tří skupin dopouštěly zhruba ze 40 % poctivých chyb a téměř z 60 % byly jejich reakce
správné. Co se týče příznivých chyb, které jsou obecně považovány za ukazatel podvádění, ty se
objevovaly u všech třech skupin osob kolem 50 %, zbývajících 50 % odpovědí tvořila správná
odmítnutí s nízce placenou odpovědí. Co se týče korelací, zjistili jsme, že všechny skóry VPT
spolu pozitivně korelují, tj. lidé, kteří mají tendenci odpovídat pro sebe výhodně, tak činí za všech
podmínek - ať je teček více vpravo nebo vlevo, budou volit vždy vpravo. Dále jsme zjistili, že ve
výsledcích VPT nejsou rozdíly mezi věkově rozdílnými osobami, mezi muži a ženami ani mezi
probandy s různou úrovní vzdělání.
V počítačové zkoušce jsme porovnávali mezi sebou tři soubory: pacienty NÚDZ, pracující
v administrativních pozicích a zaměstnance v manuálních profesích. Zjistili jsme, že výsledky
v této zkoušce se mezi skupinami neliší. Lze tedy usuzovat, že typ profese ani přítomnost
duševního onemocnění (neurotické a afektivní poruchy) nemusí mít rozhodující vliv na přítomnost
nečestného chování v počítačové zkoušce.
Jak již bylo uvedeno, předpokládali jsme, že výsledky v počítačové zkoušce by mohly mít
prediktivní charakter k výskytu neetického chování v zaměstnání. Předpokládali jsme tedy
významné korelace s hodnotami ve dvou sebehodnotících metodách (Škála podvádění v práci
a Škála neetického pracovního chování), které jsou zaměřeny na zjišťování postoje k neetickému
chování a na zjištění neetického chování v zaměstnání. Tyto korelace jsme však nenalezli.
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Výsledky v počítačové zkoušce překvapivě nemají vztah k výsledkům obou škál, což by
naznačovalo, že na základě míry nečestného chování v počítačové zkoušce není pravděpodobně
možné predikovat neetické chování v reálných pracovních situacích. Rádi bychom však na tomto
místě upozornili, že naše studie měla řadu limitů a byla pouze mapujícím projektem dané
problematiky. Při vyhodnocení získaných dat počítačové zkoušky jsme vycházeli z námi
modifikovaného postupu, jehož spolehlivost je dosud neověřena a u něhož při interpretacích
nevycházíme ze znalosti výsledných hodnot osob, které by nebyly v počítačové zkoušce finančně
odměňovány. Z toho důvodu je nutné považovat závěry naší práce pouze za pilotní data
umožňující se v dané problematice zorientovat a v budoucnu se jí hlouběji věnovat.
Dále jsme chtěli zjistit, jak se mezi sebou naše tři výzkumné skupiny liší v postojích
k neetickému chování v práci a ve výskytu reálného nežádoucího chování v rámci zaměstnání. Jak
již bylo uvedeno, vybrali jsme si dvě sebehodnotící škály: Škálu podvádění v práci a Škálu
neetického pracovního chování. První škála jako jediná hodnotí kromě reálného nežádoucího
pracovního chování i postoj jedince vůči takovému chování. Druhá stupnice odráží neetické
pracovní chování v souladu s předcházejícími koncepčními přístupy, které naznačovaly dvě
odlišné formy sociálně nežádoucího chování na pracovišti, jež jsou zaměřené buď na její členy,
nebo na samotnou organizaci. Autoři škály Robinson a Bennett (1995, 1997) ve svých úvahách
vychází z výsledků velkého množství studií o neetickém pracovním chování, které zjistily,
že sociálně nežádoucí chování může být zaměřeno buď na samotnou organizaci, nebo na její členy
nebo na obojí (Giacalone, Greenberg, 1997; O'Leary-Kelly et al., 1996; Robinson, Greenberg,
1999; Skarlicki, Folger, 1997).
Před analýzou získaných výsledků je nutné upozornit, že všechny výsledné hodnoty v obou
škálách byly u všech třech našich skupin poměrně nízké, hodnotící chování v zaměstnání našich
výzkumných osob jako převážně etické. Vycházíme však pouze z posouzení rozsahů hodnot
v jednotlivých škálách, pro spolehlivou interpretaci získaných hodnot bude nutné vytvořit
normativní hodnoty. I přes velmi variabilní výsledky jsme zjistili, že ve všech čtyřech hodnotách
obou škál existují rozdíly mezi klinickým souborem a souborem osob manuálně pracujících.
Kromě interpersonální škály (CHWS) měli manuálně pracující lidé ve všech hodnotách nižší
výsledky svědčící pro převážně etické chování v rámci zaměstnání a pro více citlivé postoje vůči
neetickému chování. Skupina administrativních zaměstnanců měla oproti klinické skupině vyšší
hodnoty v interpersonální škále (UWBS) i ve škále sociálně nežádoucího chování vůči organizaci
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(UWBS), což naznačuje, že u administrativních zaměstnanců se více než u pacientů objevuje sklon
k neetickému chování jak směrem k ostatním kolegům (a nadřízeným), tak i směrem k organizaci.
Obě neklinické skupiny se mezi sebou odlišovaly v interpersonální škále (UWBS), kde měly vyšší
hodnoty manuálně pracující a v organizační škále (UWBS), kde byly naopak vyšší hodnoty
u zaměstnanců v administrativních pozicích. Zdá se tedy, že neetické chování u osob
v administrativě může být více zaměřeno směrem k organizaci a u manuálně pracujících směrem
ke kolegům a nadřízeným. Jde však pouze o náznaky a úvahy, které na základě našich výsledků
nemůžeme zevšeobecňovat.

Souhrn
V naší práci jsme se snažili posoudit ekologickou validitu výsledků v počítačové zkoušce
porovnáním s výsledky se dvěma sebeposuzovacími stupnicemi. Předpokládali jsme, že bychom
nalezením vzájemných korelací mohli usoudit na schopnost počítačové zkoušky predikovat
budoucí neetické chování v zaměstnání. Tento základní předpoklad se u našeho vzorku osob
nepotvrdil. Zjistili jsme rovněž, že výsledky v počítačové zkoušce nejsou rozdílné v závislosti
na typu profese (zaměstnanci v administrativně a manuálně pracující), duševním onemocnění
(neurotické a afektivní poruchy), pohlaví, věku ani vzdělání. Na základě vlastní modifikace
vyhodnocení počítačové zkoušky můžeme usuzovat, že sledování preference voleb odpovědí
při vyrovnaném počtu teček na obou stranách čtverce může být užitečným ukazatelem nečestného
chování a může vhodně doplnit sledování příznivých chyb (beneficial errors).
V sebeposuzovacích škálách byly získané hodnoty u všech tří skupin poměrně nízké,
svědčící pro převážně etické chování našeho vzorku v zaměstnání jak vůči kolegům
(interpersonální škála, UWBS), tak vůči organizaci (organizační škála, UWBS). Rovněž
hodnocení postoje k neetickým praktikám v zaměstnání bylo u našeho souboru příznivé
s převahou citlivosti a nesouhlasu k takovému chování. U obou škál jsme zjistili velmi variabilní
výsledky ve vztahu klinické skupiny k oběma neklinickým, i mezi oběma neklinickými skupinami
osob pracujících v administrativě nebo v manuálních profesích. Výsledky pouze orientačně
naznačují řadu rozdílů mezi skupinami a zaslouží si další a podrobnější rozbor v dalších studiích.
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Závěr
Výzkum, zabývající se neetickým chováním v zaměstnání, považujeme v současnosti
za nezbytný. Bohužel však není snadný, což vyplývá z obtíží měřit toto chování. V naší práci jsme,
kromě dvou sebehodnotících škál k měření neetického pracovního chování, představili odborné
veřejnosti

v našich

podmínkách

poměrně

neznámou

metodu

administrovanou

na počítači - Zkoušku zrakového vnímání a odhadu. Tato zkouška měří nečestné chování v reálné
zkouškové situaci. Zajímala nás zejména ekologická validita výsledků v počítačovém testu
vzhledem k výsledkům v sebehodnotících metodách. Předpokládané korelace VPT s oběma
škálami se nám bohužel nepodařilo prokázat. Naše studie však měla řadu limitů a byla pouze
mapujícím projektem dané problematiky. V navazujících projektech bychom se chtěli tomuto
tématu podrobněji věnovat.
Tato studie je výsledkem badatelské činnosti podporované Grantovou agenturou České republiky,
reg. č. 16-06264S. Práce je podpořena také projektem „Udržitelnost pro Národní ústav duševního
zdraví“, č. LO1611, za finanční podpory MŠMT v rámci Národního programu udržitelnosti I (NPU
I). Dále byl projekt podpořen programem Progres = C4 = 8D . Q 06/LF1 = 20).
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Súvislosť kognitívnych kategórií a agresívnych prejavov
v dopravnom správaní vodičov
Relation of cognitive categories and aggresive manifestations
in drivers´traffic behavior
Zuzana Mičková, Dominika Doktorová

Abstrakt
Štúdia skúma prejavy agresívneho správania vodičov v dvoch vekových skupinách.
Zároveň zisťuje vzťahy medzi prejavmi agresívneho správania a intelektovou úrovňou
i schopnosťou percepcie podnetov. Úroveň psychických schopností bola meraná pomocou
štandardizovanej metódy Viedenský skúšobný systém batérie Expert System Traffic. Medzi
mladšími a staršími vodičmi neboli zistené rozdiely v prejavoch agresívneho správania,
ale súvislosť špecifických foriem agresie a kognitívnych kategórií medzi mladšími a staršími
vodičmi boli zaznamenané. U mladších nerizikových vodičov bola zistená súvislosť medzi
úrovňou situačného prehľadu a inštrumentálnou agresiou, u starších vodičov nerizikovej skupiny
bol zistený vzťah medzi intelektovou schopnosťou a prejavmi negativizmu. V skupine starších
vodičov rizikovej skupiny bola zistená súvislosť medzi intelektovou schopnosťou a prejavmi
negativizmu.
Kľúčové slová:
Rizikový vodič, kognitívne procesy, agresia a jej formy

Abstract
The study find out the aggressive behavior by car drivers in two age cohorts. We have
explored the connection between forms of aggressive behavior and the ability to perceive drivers'
incentives and intellectual abilities. The level of psychic abilities we have measured by using of
the standardized Vienna battery test system Expert System Traffic. We have not found any
differences in the signs of aggressive behavior between younger and older car drivers. In the group
of younger risk drivers, the link between situational overview and instrumental aggression was
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found and the link between intellectual abilities and negativity manifestations in older risk drivers.
In the group of older drivers of the risk group, we found a link between intellectual abilities and
negativity.

Key words:
Risky driver, cognitive processes, aggression and its forms
Charakteristika problému
V kontexte dopravného správania vodičov uvažujeme o rizikových faktoroch
zodpovedných za špecifické a neprimerané správanie vodičov v cestnej premávke. V odbornej
literatúre nachádzame mnohé determinanty, ktoré sú považované za rizikové, ako sú
egocentrickosť, oslabená schopnosť sebaregulácie, narušené sebahodnotenie, pomalá jazda,
nerozhodnosť, zdravotný a psychický stav, technický stav vozidla, problematické zvládanie
náročných situácií (Havlík, 2005; Štikar a kol. 2003; Smolíková, Hoskovec, Štikar, 2008; Jessore,
2013, Šucha a kol. 2013 a i.). Za ďalšie rizikové faktory sú považované bezohľadnosť vodičov
(Štikar, kol., 2003, Rošková, 2013, Kleinmann, 2010), agresívne správanie (Rošková, 2013; Štikar
a kol. 2003; Kleinmann 2010; Šucha a kol. 2013 ai.), osobnostné faktory, kognitívne odhady
situácií, neprimerané emočné reakcie prejavujúce sa agresívnymi prejavmi a pod. (Čermák, 2003).
Štikar a kol. (2006) za ďalší determinant rizikovosti považujú skúsenosť a intelektové schopnosti
vodičov. Ako uvádzajú Sternberg (2002), Hornke, Etzel, Rettig (2007) intelektová úroveň by
nemala zaznamenať kritický stupeň IQ 70 (16 percentil). Častým fenoménom, s ktorým sa
stretávame v cestnej premávke je tolerancia k násiliu. Akceptáciu uvedenej tolerancie považujú
Čermák (2003), Heretik (2004), Chmelík (2009) za ďalší rizikový faktor. Tolerancia k násiliu
skrýva agresívny potenciál, rovnako ako spôsob jazdy vodiča. Nebezpečný je štýl jazdy spojený
s odreagovaním a uvoľnením napätia. Takýto štýl jazdy za rizikový faktor považujú (napr.
Berkowitz, 1989, 1990, 1993, Anderson, Bushman, 2002). Problematika agresívneho správania
vodičov je celospoločenským problémom, a podľa Horákovej (2009) sa agresívne prejavy
za volantom stávajú kultúrnou normou.
Prejavy agresie sa prejavujú na biologickej i psychologickej rovine. Úzky vzťah
genetických faktorov a agresie nachádzame v analytickej štúdii Milesa a Careyma (1997,
in Lovaš, 2010). Na biologickej úrovni má zásadný vplyv na agresívne správanie limbický systém,
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ktorý ovplyvňuje základné pudy a emócie. Rovnako na biologickej rovine možno vnímať
kognitívne funkcie organizmu. Mozgová kôra je spojená s kognitívnymi funkciami dôležitými pre
učenie a rozhodovanie. Na psychologickej úrovni možno chápať prejavy agresie ako impulzívnosť
a iritabilitu (Čermák, 1999, 2003). Ako uvádzajú Mathias a Stanford (1999, in Šucha a kol. 2013)
impulzívnosť sa môže prejavovať ako deficit v kognitívnom spracovaní. Vysoká miera
impulzívnosti sa spája s nízkou sebareguláciou správania a emocionálnou labilitou (Matoušek,
Kroftová, 2003). Z hľadiska riešenia dopravných situácií je možno považovať za dôležitý faktor
schopnosť viesť motorové vozidlo, ako i schopnosť poučiť sa z predošlej skúseností a následne
prispôsobiť jazdu svojím schopnostiam i prostrediu. Šucha a kol. (2013) uvádzajú, že neskúsenosť
vodičov, opakované porušovanie dopravných predpisov ako i emocionálne problémy vodičov
možno zahrnúť medzi významné faktory nehodovosti. Bettencourt a kol. (2006) okrem uvedených
faktorov zdôrazňuje i význam osobnostných vlastností, ktoré sa prejavujú v neutrálnych
i v rizikových podmienkach.
Uvedené vymedzenie determinantov rizikového správania naznačuje zložitosť dopravných
situácií. Vzhľadom k multifaktoriálnym podnetom je dôležité uplatňovať v dopravných situáciách
primeranosť reakcií i dopravného správania (Paulík, 2018). V kontexte dopravného správania
možno za najmenej predvídateľný faktor považovať ľudský faktor.
Z uvedených faktorov sa uvedená štúdia sústreďuje na kognitívne procesy - schopnosť
situačného prehľadu a intelektové schopnosti, ako i na prejavy dopravného správania v kontexte
adaptácie na prostredie a zvládanie dopravných situácií prostredníctvom konkrétnych foriem
agresívneho správania. Uvedené determinanty sú skúmané v dvoch vekových skupinách a v dvoch
kohortách - rizikových a nerizikových vodičov. Za kritérium rizikovosti bolo považované jazdenie
s opakovanými priestupkami. Vodiči bez priestupkov boli v uvedenej štúdií považovaní
za nerizikových vodičov.
Cieľ
1. Zistiť rozdiely v prejavoch agresivity u rizikových a nerizikových vodičov mladšej a staršej
vekovej skupiny,
2. Zistiť súvislosť medzi situačným prehľadom a formami agresívneho správania medzi
rizikovými a nerizikovými vodičmi oboch vekových kategórií,
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3. Zistiť súvislosť medzi úrovňou intelektu a formami agresívneho správania oboch skupín
vodičov mladšej i staršej vekovej kategórie.
Výskumná vzorka
Výskumnú vzorku štúdie tvoria vodiči do 35 rokov (N = 70), od 36 rokov (N = 50).
V jednotlivých skupinách boli vytvorené dve podskupiny:
1. podskupina do 35 rokov (nerizikoví vodiči N = 36, rizikoví vodiči N = 34),
2. podskupina od 36 rokov (nerizikoví vodiči N = 26, rizikoví vodiči N = 26).
Výskumné metódy
Systém (VTS) je na celom svete považovaný za jednu z najspoľahlivejších testovacích
dopravno-psychologických metód (Kleinmann, 2010). Pre náš cieľ boli selektované testy:
Adaptívny maticový test (AMT skúška - všeobecná inteligencia), schopnosť situačného prehľadu
(ATAVT – adaptívny tachistoskopický percepčný test), test správania pri riadení vozidla (AVIS
- inštrumentálna agresia, agravácia, tendencia pútať pozornosť, pôžitok z násilia, negativizmus).
Autorom adaptačného matricového testu (AMT) sú Hornke, Etzel a Rettig (2007). Testovanie je
nezávislé na sociálnom a kultúrnom zázemí vodičov (Hornke, Etzel, Retting, Prieler, 2007).
ATAVT meria pozorovacie schopnosti, konkrétne schopnosť vizuálneho situačného prehľadu
v krátkom časovom intervale. Autorom testu je Schuhfried (2009). Autorom testu agresívneho
správania pri riadení vozidla (AVIS) je Herzberg (2003). Ide o samostatný posudzovací dotazník,
kde vodič hodnotí svoje správanie pri riadení motorového vozidla za normálnych podmienok
a následne vyhodnocuje svoje správanie pri záťaží a strese na tých istých položkách.
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Výsledky a ich interpretácia
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Deskriptívne charakteristiky premenných sa vyskytujú v tab. 1. Na zistenie rozdielov
medzi skupinami vodičov bol použitý Mann - Whitneyho U test. Výsledky sú zobrazené v tab. 2
a v tab. 3. V tab. 2 vidíme, že medzi rizikovými a nerizikovými vodičmi neboli zistené žiadne
významné rozdiely v prejavovaných formách agresie (Sig.> 0,05). Rovnako v staršej skupine
vodičov (tab. 3) neboli zistené medzi uvedenými skupinami významné rozdiely (Sig.> 0,05).
Interpretujeme, že v skupine rizikových a nerizikových vodičov nie sú rozdiely v agresívnych
prejavoch.
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Na zistenie vzťahov medzi kognitívnymi premennými (situačný prehľad, intelektová
schopnosť) a formami agresie bola použitá Spearmanová korelácia. V mladšej vekovej skupine
vodičov bol zaznamenaný významný vzťah negatívneho smerovania medzi situačným prehľadom
a inštrumentálnou agresiou (sig. ≤0,05). Ďalej bol zistený významný vzťah stredne silnej intenzity
a pozitívneho smerovania medzi IQ a negativizmom (Sig. <0,01) v staršej vekovej skupine (tab.
4). Výsledky interpretujeme, že čím je vyššia schopnosť situačného prehľadu, tým menej sa
prejavuje inštrumentálna agresia v mladšej vekovej skupine vodičov, a čím je vyššie IQ, tým sú
výraznejšie negatívne prejavy v staršej vekovej skupine vodičov. Zistenia sa vzťahujú na vodičov,
ktorí nemajú zaznamenané žiadne priestupky.
V tab. 5 môžeme vidieť, že v oboch vekových kohortách vodičov, u ktorých boli zistené
dopravné priestupky, sú vzťahy medzi kognitívnymi premennými a formami agresie nepodstatné
s výnimkou jedného vzťahu. Slabý vzťah negatívneho smerovania bol zistený medzi situačným
prehľadom a negativizmom. Výsledky interpretujeme, že čím je vyššia schopnosť situačného
prehľadu u starších vodičov, tím sú prejavy negativizmu menej výrazné.
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Diskusia
V štúdii neboli zistené rozdiely v agresívnych prejavoch medzi skupinou mladších
a starších vodičov. Uvedené zistenia sú zaujímavé vzhľadom na to, že komparácia bola
uskutočnená nielen v súvislosti s vekom vodičov, ale tiež s ich dopravným správaním. U vodičov
rizikovej skupiny boli zistené priestupky ako riziková jazda, nerešpektovanie prednosti jazdy,
nebezpečné predchádzanie a pod. Všetky uvedené činnosti možno považovať za prejavy
agresívneho správania. Ako uvádza Čermák (1998) samotné naplnenie priestupkov je zdrojom
diskomfortu i u tých vodičov, ktorí ich nespôsobili a sú účastníkmi cestnej premávky v čase
rizikovej jazdy iných vodičov. Otázkou zostáva, prečo rozdiely v jednotlivých formách agresie
medzi vodičmi bez priestupkov a s priestupkami neboli zistené. Možno sa domnievať,
že motivácia k získaniu vodičského oprávnenia je dôležitým motívom k sebakontrole, ktorá je
vo zvýšenej miere uplatňovaná v rámci psychologického vyšetrenia. Uvedené naznačuje,
že sebaovládanie je jedným z faktorov, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť dopravnú situáciu.
Schopnosť sebaovládania ako významný prediktor v riešení dopravných situácií uvádza
Kleinmann (2010). Vzhľadom k zisteniu, že medzi skupinami mladších a starších vodičov neboli
zistené rozdiely v prejavoch agresívneho správania, možno konštatovať, že sa vodiči v miere
rizikovosti neodlišujú. Avšak v doterajších výskumných štúdiách nachádzame i opačné zistenia.
Napr. Šucha (2013) uvádza, že vyšší podieľ na nehodovosti majú mladší vodiči. V tejto súvislosti
treba

vziať

v úvahu,

že

autor

neuvažuje

o zvýšenej

nehodovosti

iba

v súvislosti

s agresívnymi prejavmi.
Okrem zisťovania rozdielov v miere agresie sa štúdia sústredila na zistenie rozdielov
v jednotlivých formách agresívnych prejavov v jednotlivých skupinách vodičov. Naše zistenia
poukazujú na rozdiely v uplatňovaní rôznych foriem agresívnych prejavov u mladších a starších
vodičov. Podporu pre naše zistenia nachádzame v doterajších výskumných štúdiách, napr.
(Galovski, Malta a Blanchard, 2006). Podľa autorov sa agresívne prejavy vyznačujú výraznou
variabilitou. V odbornej literatúre nachádzame mnohé ďalšie faktory, ktoré majú podieľ
na rizikovom správaní v dopravných situáciách. Pre výskum uvedenej štúdie boli selektované
kognitívne schopnosti v oblasti intelektovej úrovni a situačného prehľadu. Uvedené kognitívne
schopnosti, zvlášť u mladších a starších vodičov, boli analyzované vo vzťahu k formám
agresívneho správania. Analýza poukazuje na rozdiely vo využívaní konkrétnych foriem
agresívneho správania. V mladšej vekovej kategórií vodičov bola zistené, že znížená schopnosť
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situačného prehľadu súvisí s inštrumentálnou agresiou, a u starších vodičov sa so schopnosťou
situačného prehľadu sa častejšie vyskytuje negativizmus. Súvislosť medzi intelektovými
schopnosťami a negativizmom bola zistená u starších vodičov. Analýza výsledkov poukazuje
na vzájomnú súvislosť medzi kognitívnymi procesmi a formami agresívneho správania
(negativizmus, inštrumentálna agresia).
V uvedenej štúdií nebola zisťovaná kauzalita medzi kognitívnymi procesmi a prejavmi
agresie, ale skúmanie súvislostí medzi kognitívnymi kategóriami a špecifickými formami
správania boli preukázané. Vzhľadom k malému počtu výskumnej vzorky nemožno výsledky
zovšeobecňovať. Limity výskumu sú v počte vodičov podrobených psychologickému vyšetreniu,
ako i v ďalších faktoroch ako sú vodičské skúseností, aktuálny emocionálny stav vodičov v čase
psychologického vyšetrenia, frekvencia jazdy vodičov ai.
Záver
Skupina mladších a starších vodičov sa neodlišuje v miere agresívnych prejavov, avšak
boli zaznamenané rozdiely vo výskyte jednotlivých foriem agresie v súvislosti so situačným
prehľadom. V mladšej vekovej kategórií sa nižšia úroveň situačného prehľadu prejavuje vyššou
úrovňou inštrumentálnej agresie a u starších vodičov sa slabší situačný prehľad spája
s výraznejšími prejavmi negativizmu a vyššia úroveň intelektových schopností sa prejavuje
výraznejšie negativizmom. Uvedené výsledky sa vzťahujú k dopravnému správaniu vodičov
v procese riešenia dopravných situácií. Komparácia vodičov, ktorých možno vzhľadom
k opakovaným priestupkom považovať za rizikových s vodičmi, u ktorých neboli zaznamenané
žiadne dopravné priestupky, nezistila rozdiely v agresívnych prejavoch. Na základe uvedeného
možno konštatovať, že schopnosť sebaregulácie je výrazným rizikovým faktorom a zároveň
moderátorom dopravného správania. Zároveň možno konštatovať, že sebaregulácia výrazne
zasahuje do dopravných situácií v zmysle motivácie vodičov v procese hodnotenia psychických
schopností.
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VYBRANÁ SPECIFIKA SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ U LIDÍ
S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
SELECTED SPECIFICS OF THE SENSORY PERCEPTION
OF PEOPLE WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDER
Diana Jiřištová

Abstrakt
Článek nabízí základní orientaci v problematice specifik smyslového vnímání u lidí s poruchou
autistického spektra, zejména Aspergerovým syndromem. Stručně popisuje nejčastější odlišnosti
ve vnímání u jednotlivých smyslových modalit, důsledky smyslového přetížení a naznačuje
možnosti terapie, především v oblasti zrakového a sluchového vnímání. Problematika je
ilustrována ukázkami z praxe – postřehy asistentek pedagoga, asistujících dítěti s PAS
a výsledky ankety v diskusní skupině, tvořené lidmi s PAS.
Klíčová slova
Poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom, smyslové vnímání, odlišnosti ve vnímání,
smyslové přetížení

Abstract
This article offers a basic orientation in the area of the sensory perception specifics of people with
autistic spectrum disorders, especially Asperger ‘s syndrome. It briefly describes the most frequent
differences in sensory perception, mentions the effects of sensory overload and outlines the
possibilities of therapy, mostly in the area of visual and auditory perception. Short theoretical
preview is illustrated with several observations of two pedagogy assistants working with children
with Asperger’s syndrome and the results of an anonymous poll, distributed in a discussion group
of people with Asperger’s syndrome.
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Key words
Autistic spectrum disorders, Asperger’s syndrome, sensory perception, differences in perception,
sensory overload
Úvod
Autismus - nebo jinak řečeno „porucha autistického spektra“ (dále PAS) - je komplexní
termín, který zastřešuje určité specifické odlišnosti ve vnímání, prožívání a chování lidí. Někdy
bývá označován jako „pervazivní vývojová porucha“, čímž je míněn fakt, že autismem je zasažena
celá osobnost, i když v některých osobnostních strukturách mohou být projevy PAS takřka
nepozorovatelné, v jiných jsou naopak výrazné a nápadné. Osobnostní struktury jsou pak více nebo
méně typicky modifikovány v kvalitativní i kvantitativní rovině. Ačkoliv jsou autistické projevy
velmi individuální a mohou se i velmi výrazně interindividuálně lišit, byly vypozorovány jisté
společné rysy a to především tzv. „triáda symptomů” - deficity v oblasti komunikace,
představivosti a sociálních interakcí (Thorová, 2006).
Potíže v sociální oblasti a přidružené úzkosti a depresivní stavy plasticky popisuje např.
Attwood (2007). K tomu se u většiny osob s PAS pojí specifické obtíže se zpracováním
smyslových podnětů jako takových. Problémy, které PAS způsobuje, lze určitým způsobem
odstupňovat, mluvíme pak o nízkofunkčním a vysokofunkčním konci spektra. V tomto pojednání
se nebudu věnovat podrobnější definici autismu ani teoriím, vysvětlujícím jeho vznik.
V příspěvku popsaná specifika vnímání se týkají především osob s Aspergerovým syndromem
(dále AS), které se nacházejí na vysokofunkčním konci spektra. Tato lehčí forma autismu dovoluje
mnoha lidem na spektru žít běžným rodinným a pracovním životem, ačkoliv obvykle potřebují
určitou míru podpory a úprav, např. pracovního prostředí. Za příznivých okolností (spočívajících
především v odstranění rušivých podnětů a optimalizaci pracovního prostředí s ohledem
na konkrétní specifika vnímání a zpracování informací) může jedinec s PAS dosáhnout i výrazných
úspěchů, protože poměrně často mívá specifické nadání pro určitou oblast (Grandin, 2016;
Preissman, 2010).
Stručný teoretický přehled typických odlišností ve vnímání doplním několika ilustračními
daty z praxe - výsledky pozorování dvou asistentek pedagoga, které pracují s dítětem
s Aspergerovým syndromem a výsledky krátké anonymní ankety, vyplněné členy diskusní skupiny
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„Aspergerův syndrom” (poměr jednotlivých smyslových specifik u osob s AS, zaregistrovaných
v této skupině).
Je otázkou, zda “lidé s autismem” rovná se vždy “lidé, trpící autismem”. Autismus
představuje jinakost, někdy více, jindy méně výraznou, a být jiným je vždy náročné. Ovšem
utrpením v pravém slova smyslu se autismus stává zejména v podmínkách, které nutí daného
člověka přizpůsobit se něčemu, čemu se vzhledem ke svým specifickým odlišnostem přizpůsobit
nemůže. Typickým příkladem bývá požadavek udržování očního kontaktu, který je pro děti
s autismem zpravidla natolik intenzivní, že ho vydrží maximálně pár vteřin (např. Lawson, 2008;
Grandin, 2016). Nebo požadavek pracovat v prostředí, kde je vysoká hladina různých šumů, které
člověk s autismem nedokáže odfiltrovat. Bogdashina (2003, s. 10) charakterizuje takovou situaci
takto: “Nutíte-li člověka s autismem nepřetržitě pobývat v prostředí, které nebere v úvahu citlivost
jeho smyslů, je to stejné, jako byste ho nepřetržitě vystavovali posttraumatické situaci…jakmile
vás zavaluje podstatně víc informací, než dokážete zpracovat, může se u vás rozvinout smyslová
i emoční přecitlivělost a tím pádem i chronický stres. Pokud žijete v neustálém strachu, že se vám
zhroutí centrální nervová soustava, sotva se můžete učit čemukoli náročnějšímu a zvládat situace,
kdy se od vás chce „něco navíc“. Tímto “navíc” je míněno v první řadě schopnost učit se a používat
nové dovednosti. Velmi zřetelně se tato zákonitost projevuje např. u dětí s PAS ve škole – v situaci
přetížení si zakrývají oči, uši, třepou rukama, utíkají z místnosti atd. (Patrick, 2011).
Úspěšnost ve zvládání požadavků každodenního života je u lidí s PAS úměrná podpoře
a tréninku, kterého se danému jedinci dostane a bylo již opakovaně prokázáno (např. Thorová,
2006; Grandin, 2016; Čadilová, Žampachová, 2013), že podpora, začínající v raném dětství
je velice přínosná a pomáhá těmto lidem v adaptaci na různé běžné situace. Skríningové testy
na autismus jsou dnes již nedílnou součástí pravidelných dětských prohlídek. Projevy odlišností,
typické pro autistické spektrum lze vypozorovat někdy již kolem 18. měsíce. Mezi nejtypičtější
projevy patří vyhýbání se očnímu kontaktu, mírné opoždění nástupu řeči (které ale dítě obvykle
rychle dožene), netypické ulpívavé zájmy (např. vodovodní kohoutky, klíče, dítě dlouhodobě
fascinuje jeden typ předmětů nebo oblast a hře s „běžnými“ hračkami se věnuje méně, někdy
vůbec). Zároveň je dítě sociálně neobratné, nezralé a naivní, má slabou schopnost reciproční
komunikace (např. rádo zdlouhavě vypráví o předmětu svého zájmu bez ohledu na reakce
protějšku), nerozumí nepřímým podnětům, neverbálním signálům, metaforám, ironii (Thorová,
2006). V jeho vnímání bývají již od raného věku přítomny neobvyklé projevy, přecitlivělost
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na některé typy podnětů – zrakové, sluchové, taktilní (např. dítě nemá rádo doteky, určitý typ
oblečení), často jí pouze několik typů potravin a zavedení nové složky potravy bývá zdlouhavé
a náročné. Někdy je dítě naopak na některé podněty, např. i bolest, méně citlivé – hyposenzitivní
(Thorová, 2006). Specifika v sociálním projevu u osob s PAS jsou rovněž velice časté a typické,
pro účely tohoto příspěvku je však nebudu dále rozvíjet a zaměřím se především na oblast
smyslového vnímání.
1. Typické odlišnosti smyslového vnímání u osob s PAS
Nyní bych shrnula nejběžnější odlišnosti smyslového vnímání, které jsou popsány
v literatuře, pojednávající o PAS. U lidí s vysokofunkčním autismem se setkáváme nejčastěji
s hypersenzitivitou, méně pak hyposenzitivitou jednotlivých smyslů a potížemi s centrálním
zpracováním smyslových vjemů (převedení vjemu do smysluplného celku, za něž jsou odpovědné
příslušné mozkové struktury). Vnímání bývá doslovné a fragmentované, což na jedné straně
umožňuje mnoha lidem s autismem podat vysoký výkon v jednotlivých, presně definovaných
úkolech, avšak při nutnosti spojit více vjemů, hledisek, úhlů pohledu apod., bývá jejich výkon
znatelně nižší.
Hypersenzitivita lidí s autismem se může týkat všech smyslů. V následujícím pojednání
se soustředím na jednotlivé smyslové modality a shrnu nejčastěji popisované jevy, s nimiž se tito
lidé setkávají.
1.1 Specifika zrakového vnímání
Lidé s autismem často popisují vnímaný obraz jako nadměrně ostrý až pronikavý,
s výrazně vnímanými detaily – např. prachové částečky v paprsku světla, drobné vzory na různých
površích, apod. Zraková hypersenzitivita je velmi často patrná při pobytu na ostrém slunci,
kterému se řada lidí s autismem vyhýbá (skotopická citlivost). Rovněž je pro ně většinou velmi
nepříjemné zářivkové osvětlení, protože mnozí z nich dokáží rozpoznat jeho blikání
o frekvenci 60 záblesků za vteřinu (někteří dokonce rozeznají fáze střídání světla a tmy),
což výrazně narušuje jejich vnímání a vede k nervozitě, smyslovému přetížení nebo ospalosti
(Bogdashina, 2013; Grandin, 2016). Někteří lidé s PAS nesnáší určité barvy a vzory (zejména
pruhy).
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Doslovnost zrakového vnímání dokládá například zjištění Carla Delacata, který již v roce
1974 zjistil, že lidé s autismem méně podléhají optickým klamům (Delacato, 1974,
in Bogdashina 2013). Tento fakt bývá vysvětlován více teoriemi, jednou z nejvýznamnějších
je teorie slabé centrální koherence (Happeová, 1994), o níž se podrobněji zmíním později. Optický
klam působí na lidi, kteří vnímají svět holisticky a jejich vnímání případné chybějící fragmenty
automaticky doplní do úplného tvaru. Fragmentované vnímání lidí s PAS zpracovává spíše
jednotlivé prvky, proto osoby s AS zkoumají jednotlivé součásti obrázku a častěji dojdou
k závěru, že se jedná například o stejně velké čáry či kolečka, nezávisle na záměrně matoucím
pozadí. Najdeme však také studie, které dokazují, že lidé s autismem optické klamy vnímají (např.
Garner, Hamilton, 2001, in Bogdashina, 2003).
Zejména v dětství vyhledávají někteří lidé s PAS specifické zrakové podněty, například
otáčející se nebo lesknoucí se barevné předměty. Těmito podněty jsou někdy až fascinováni
a věnují se jim po dlouhé časové úseky (Williamsová, 2011).
1.2 Specifika sluchového vnímání
Sluchové vjemy bývají u lidí s autismem často popisovány rovněž jako nadměrně ostré
a hlasité, navíc se u tohoto smyslu více projevují rušivé vlivy okolí, kdy člověk nedokáže odlišit
podstatné zvuky od okolního šumu. Tento fenomén má velký význam například u dětí při školní
výuce, kdy často dochází k problémům při zachytávání výkladu pedagoga, pokud je ve třídě hluk,
i velmi slabý. Někdy děti z tohoto důvodu samy napomínají spolužáky, aby byli zticha, což ovšem
narušuje jejich sociální začlenění, které je obecně značně svízelné (Bittmanová, Bittman, 2017).
Hlasité zvuky někdy působí lidem s autismem až fyzickou bolest. Zejména malé děti
s autismem si často zakrývají uši i při podnětech, které jsou okolím vnímány jako nepříliš hlasité.
Lidé s PAS se často vyhýbají rušným místům, rozhovorům ve větší skupině a celkově
situacím, kde dochází k mísení různých akustických podnětů. Zejména děti s PAS někdy
stereotypně vydávají určité zvuky, kterými překryjí vnější změť sluchových podnětů, aby se
uklidnily.
1.3 Specifika čichového a chuťového vnímání
Hypersenzitivní čichové vnímání se projevuje intezivními reakcemi i na slabé pachy, které
člověka bez PAS neruší nebo je vůbec nevnímá. Čichová přecitlivělost někdy vede k tomu,
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že osoby s PAS zanedbávají hygienu, protože nesnáší pachy kosmetických přípravků
a deodorantů.
Hypersenzitivita v oblasti chuťových podnětů se u lidí s PAS často projevuje od útlého
dětství. Děti bývají velmi vybíravé v jídle, snáší jen určité konzistence pokrmů, odmítají pokrmy
určité barvy, konzistence apod. (Freitingerová, 2017). Tuto vybíravost, způsobenou chuťovou
hypersenzitivitou, bývá někdy nesnadné odlišit od typického dětského zvykání si na nová jídla.
Nejzřetelnějším odlišovacím znakem je skutečnost, že dítě je schopné hladovět i několik dnů,
pokud mu není poskytnuta potrava, již snáší. I u dospělých s PAS často pozorujeme omezený
jídelníček, pokrmy musí mít určitou konkrétní chuť a vzhled.
1.4 Specifika hmatového vnímání
U dětí s PAS bývá často popisována určitá nechuť k dotekům, působí odtažitě, nemazlivě.
I na slabý dotek, šťouchnutí, např. od jiného dítěte mohou reagovat přehnaně afektivně, někdy
i útočně. Některé děti naopak sahají na druhé děti i dospělé lidi až vtíravě, sociálně nepatřičně
(Čadilová, Žampachová, 2003; Grandin, 2016). Také jejich vnímavost k různým povrchům
a texturám bývá velmi vysoká, což se může projevovat i v dospělém věku. Často nesnáší určité
materiály, z nichž jsou vyrobeny oděvy (většinou umělá vlákna, neprodyšné nebo kůži dráždící
látky), nenosí roláky, nerady si oblékají trička a svetry přes hlavu, odstraňují všité štítky na oděvu.
Některé materiály nebo povrchy je naopak přitahují, například ohmatávají hedvábné předměty,
mramorové povrchy, kožešiny apod. Děti i dospělí s PAS často mívají určité dotekové a pohybové
rituály, jako okusování tužky, nehtů nebo částí oděvů, podupávání, poklepávání apod. Toto
chování slouží ke zklidnění (při frustraci) nebo autostimulaci (při nudě).
U lidí s PAS vnímání někdy kolísá mezi krajnostmi - hypersenzitivitou a hyposenzitivitou.
Jednou člověk na tentýž podnět téměř nereaguje, podruhé naopak reaguje přemrštěně jako
na bolestivý podnět.
2. Roztříštěnost vnímání, přehnaná selektivita podnětů
Velmi typickým projevem u lidí s PAS bývá neschopnost přiřadit detail smysluplně
k celku. Jednotlivé detaily dokáží velice podrobně analyzovat, ale když je zapotřebí jejich
propojení do většího komplexu, daří se jim to jen s velkými obtížemi. V této souvislosti bývá
(stejně jako u specifik zrakového vnímání) často zmiňována teorie slabé centrální koherence
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Francescy Happeové (1994, in Attwood 2007). Člověk s PAS podle ní vnímá svět rozkouskovaně,
nesouvisle a jen pomalu a po dlouhém tréningu dokáže rozpoznávat smysluplné celky a oddělovat
podstatné informace od nepodstatných. Toto fragmentované vnímání bývá dobře patrné v kresbách
dětí s PAS. Tento typ vnímání je rovněž spoluodpovědný za velké problémy lidí s PAS při
rozpoznávání obličejů – dokáží si dobře zapamatovat jednotlivé výrazné rysy, ale znovupoznání
obličeje jako celku pro ně bývá obtížné (prosopagnozie). Také přispívá k potřebě neměnnosti
prostředí a podnětů, neboť adaptace na nové podněty trvá podstatně déle a je provázana stresem
a nepohodou. Williamsová (2011) např. popisuje své silné pocity úzkosti z dětství, které v ní
vzbuzovalo přesunutí nábytku v bytě nebo nezvyklý oděv známé osoby.
3. Náchylnost ke smyslovému přetížení
Vzhledem k popsaným specifikům ve vnímání, zejména hypersenzitivitě jednotlivých
smyslů, v běžných podmínkách často dochází k přehlcení množstvím podnětů nebo přetížení příliš
intezivními podněty. Příčina přetížení spočívá především v malé schopnosti odfiltrovat
nepodstatné informace, v obtížích při zpracování informací z více smyslů naráz a zkresleném
nebo roztříštěném vnímání, které se s PAS často pojí. Přetížení vzniká i v situacích, které člověk
bez PAS (někdy se používá termín “neurotypický”) nevnímá vůbec jako stresující (Lawson, 1998).
O to překvapivější a více zneklidňující mohou být pro něj projevy přetížení, které se
u osob s PAS mohou vyskytnout a které se ve své extrémní podobě nazývají „meltdown”, nebo
„afektivní záchvat” [stručný a výstižný popis lze nalézt např. na stránkách britské Národní
společnosti pro autismus (autism.org, on-line¹)]. Jeho průběh velice zjednodušeně, ale velmi
názorně ilustruje Al-Ghani (2014) ve své publikaci, určené především učitelům, vzdělávajícím
žáky s PAS. Projevuje se náhlým afektivním chováním dítěte nebo dospělého s PAS, křikem,
verbální, někdy i fyzickou agresí, boucháním předmětů o zem, útěkem z daného místa bez ohledu
na následky. Protože člověk s PAS se obvykle snaží své emoce dlouho udržet v sobě
a jeho narůstající nervozita a neklid nemusí být na první pohled patrné, bývá takový náhlý výbuch
šokující a nečekaný, a může v pozorovateli, který neví, o co se jedná, vzbudit strach, odpor a posílit
předsudky vůči lidem s PAS obecně. Přitom při znalosti základních faktů o smyslové
přecitlivělosti a modifikaci prostředí, ve kterém člověk s PAS pobývá, je možné výskyt těchto
projevů omezit na minimum (u dětí) nebo je i téměř úplně eliminovat (u dospívajících
a dospělých). K meltdownům však přispívají i další faktory, které vycházejí z komunikační
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i verbálních projevů, např. výše uvedené ironie, metafory), tudíž k eliminaci meltdownů je nutné
pracovat se všemi souvisejícími spouštěcími podněty.
Smyslové přetížení někdy vede k tzv. smyslové agnózii – dočasnému “vypnutí” vnímání,
které je extrémně přetížené množstvím podnětů a člověk jakoby “zmrzne” a chvíli nic nevnímá
(Bogdashina, 2013). Opět nutno zdůraznit, že tyto extrémně zatěžující podněty vnímá v dané
situaci pouze člověk s PAS, tudíž jeho chování se může ostatním jevit zcela nepochopitelné
a podivné, i když jeho základ je fyziologický a srozumitelný.
Popsaná specifika vnímání u osob s PAS nejsou zdaleka jediná. Dalšími popisovanými
oblastmi jsou například odlišnosti v činnosti vestibulárního aparátu, preference periferního vidění
(vyhýbavost vůči přímé percepci), kompenzování vnímání jiným smyslem, synestézie smyslů
apod. Poskytují prvotní informativní přehled, který může čtenáře dále nasměrovat
k jednotlivým oblastem vnímání u lidí s PAS.
4. Možnosti pomoci a terapie
Byla vyvinuta řada různých metod, které mají za cíl zmírnit potíže lidí s PAS při pobytu
v běžném prostředí. Ke zmírnění potíží v oblasti zrakového vnímání se například používají
speciální brýle s různě zabarvenými čočkami. Výbornou zkušenost s nimi popisuje u řady osob
s PAS Grandin (2016).
Ke zmírnění obtíží v oblasti sluchového vnímání se využívají především dvě metody
– metoda sluchové integrace – tzv. metoda Tomatis a Bérardův trénink sluchové integrace
(Bogdashina 2003). První metoda rozvíjí pomocí speciálních postupů sluchové vnímání
a posiluje integraci sluchových podnětů. Metoda využívá i arteterapeutickou hodnotu vybraných
skladeb (zejména Mozartových). Bérardova metoda pomáhá odfiltrovat rušivé zvuky a pomáhá
osobě s PAS soustředit se na důležitý zvukový podnět (verbální projev komunikačního partnera)
za přítomnosti jiných šumů (hluk v místnosti). Tréning probíhá v postupných krocích.
Ke zmírnění zrakové hypersenzitivity se využívá např. metoda Irlenové (Bogdashina,
2003; Grandin, 2016; Williams, 1999). Tato metoda využívá barevné filtry. Každá osoba s PAS
je citlivá na jiný rozsah frekvencí světelného spektra a tudíž je potřeba podrobnými testy určit
potřebnou barvu filtru. Osoba s PAS pak využívá např. brýle s čočkou dané barvy nebo čtecí fólie.
Velký úspěch barevných brýlí při eliminaci potíží (zejména u dětí), souvisejících se zrakovou
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hypersenzitivitou popisuje Grandin (2016). Jinou metodou je behaviorální optometrie, která
pomáhá pomocí speciálních čoček, prizmat a zrakové terapie efektivněji zachytávat
a zpracovávat optické podněty.
Při obtížích s hmatovým, čichovým a chuťovým vnímáním pomáhá postupná expozice
novým podnětům a trpělivý nácvik. U řady podnětů postupným tréningem dochází k habitaci
– i člověk s PAS si na ně do jisté míry dokáže zvyknout a tolerovat je, ovšem obvykle potřebuje
dlouhodobý strukturovaný nácvik. U čichové hypersenzitivity někdy pomáhá aromaterapie.
U problémů v oblasti taktilní citlivosti může pomoci např. tzv. zátěžová deka – speciální deka,
vyplněná drobnými korálky. Bylo prokázáno, že rovnoměrný tlak může pomoci tuto citlivost
přijatelným způsobem snižovat (Grandin, 2016).
Závěr
Tento článek si kladl za cíl stručně představit problematiku specifik smyslového vnímání
u lidí s poruchou autistického spektra. Národní ústav pro autismus (NAUTIS, dříve APLA,
on-line²) uvádí, že v ČR nyní žije 100 000 – 200 000 osob s poruchou autistického spektra. Značná
část zejména dospělých osob s PAS není diagnostikovaná nebo dostala zástupnou diagnózu, kterou
je nejčastěji ADHD, porucha pozornosti, depresivní nebo úzkostná porucha, někdy dokonce
psychotická porucha (např. Schovanec, 2014; Simon, 2017). Tyto poruchy se mohou s PAS pojit,
ale často jsou pouze doprovodným jevem, nezřídka způsobeným nevhodným výchovným
přístupem a neznalostí zdroje potíží.
Diagnostice dětí je již věnována čím dál tím větší pozornost, rozšiřují se možnosti pomoci
a kompenzace handicapů, souvisejících s PAS – přibývá pedagogických asistentů pro tyto děti,
rozvíjí se nové metody optimální smyslové stimulace již od raného věku, velká pozornost
je věnována nácvikům sociálního chování, v němž projevuje většina dětí s PAS výrazné
nedostatky. V tomto článku jsem se zaměřila pouze na úzce vymezenou problematiku specifik
ve smyslovém vnímání, protože smysly člověku zprostředkovávají prvotní orientaci ve světě
a pokud pracují odlišně než smysly jiných lidí, mohou mu výrazně komplikovat orientaci
v prostředí, které je přizpůsobené “průměrnému” vnímání. Neméně vážným dopadem odlišností
ve smyslovém vnímání jsou druhotně vzniklé potíže v sociální interakci, protože pokud daný
člověk nebo jeho okolí nezná problematiku PAS, připisuje příčiny jiným zdrojům a již tak sociálně
málo obratnému člověku s PAS se nejenže nedostává pomoci, ale je dále zatěžován nároky okolí,
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vlastními pocity selhání apod. Podněty, způsobující smyslové přetížení jsou také nejlépe přístupné
analýze a případné změně, jak ze strany člověka s PAS, tak ze strany jeho okolí. Změna osvětlení,
eliminace nebo snížení intenzity zvuků, modifikace podnětů z oblasti dalších smyslových modalit
může člověku s PAS výrazně pomoci uplatnit schopnosti a dovednosti, které by jinak kvůli přemíře
stresu a přítomnosti různých obran zůstaly skryty. Že tyto dovednosti mohou být velmi přínosné
pro člověka s PAS i společnost, přitažlivě ilustruje na příbězích například často citovaná Temple
Grandin ve své publikaci Jiní…Ne horší (2017).

A/ Výsledky dotazníku „Specifika smyslového vnímání u AS”
Dotazníky byly vyplněny dvěma asistentkami pedagoga. Obě pracují s daným dítětem
s dg. AS a ADHD tři roky. U dítěte A - Honzíka - převládá symptomatika PAS, u dítěte B - Míry
- symptomatika ADHD. Chlapci jsou nyní v 6. třídě.

Dotazník A – Honza, 11 let:
Zrakové vnímání: nic zvláštního
Sluchové vnímání: nesnáší hluk a vysoké zvuky
Hmatové vnímání: za ruku ho můžu vzít jen já
rád se tulí a”okusuje” lidi, které má rád
Čichové vnímání: nemá rád zápach
Chuťové vnímání: jí jen vybraná jídla a hlavně má rád pizzu a sladké
Opatření ke zvládání specifik: při TV místo pískání používá pan učitel mikrofon. Děti jsou
ve třídě ohleduplné.
Konkrétní příklad specifického projevu, událost: Občas svou upřímností pobaví celou třídu, která
ho skvěle přijala. Např. když byla nahlášena písemka ze zeměpisu na čtvrtek, tak prohlásil: “Asi
ve čtvrtek záhadně onemocním”. A onemocněl...

418

Dotazník B – Míra, 12 let:
Zrakové vnímání: chlapec byl přecitlivělý na sluneční svit
Sluchové vnímání: nesnášel náhlé hlasité zvuky, ostré zvuky
Hmatové vnímání:
Čichové vnímání:
Chuťové vnímání: při obědě mnoho běžných jídel nejedl, nejraději měl sladká jídla
Opatření ke zvládání specifik: Při pobytu na slunci pomáhala chlapci kšiltovka, která mu
stínila oči. Nejlepší byl ovšem pobyt pouze ve stínu. Ve třídě by bylo vhodné, kdyby se
pedagog vyvaroval náhlých hlasitých zvuků.
Konkrétní příklad specifického projevu, událost:
V případě, že učitelka náhle vykřikla nebo uhodila nějakým předmětem o stůl, chlapec
si zakryl uši dlaněmi a stěžoval si na hluk, někdy trochu naříkal.
Při hodině tělesné výchovy venku na hřišti nesnesl chlapec delší pobyt na slunci
(např. více než 15 minut). Museli jsme spolu odejít do stínu.

B/ Výsledky ankety “Hypersenzitivita jednotlivých smyslů” ve skupině “Anketárium
Aspergerův syndrom” (FB).
Anketa byla zadaná dne 31. 10. 2018, výsledky průběžně přibývaly do konce roku 2018.
Skupina je uzavřená, členy skupiny jsou dospělí lidé s Aspergerovým syndromem. Výsledky jsou
zobrazeny v níže uvedených grafech.
Anketová otázka: “Který smysl máte nejvíce hypersenzitivní”?
Respondenti mohli označit jeden nebo více smyslů.
Celkový počet respondentů: 29
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Graf 1: Anketa “Hypersenzitivita jednotlivých smyslů u lidí s PAS” – celkový přehled
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Graf 2: Anketa “Hypersenzitivita jednotlivých smyslů u lidí s PAS” – podrobný přehled

1

1

1
5

Zrak

1

Sluch

2

Čich

1

Hmat

1

Zrak + Sluch
6

Sluch + Čich
Sluch + Chuť

3

Zrak + Chuť
1

1

Zrak + Sluch + Čich
5

Zrak + Chuť + Hmat
Sluch + Čich + Chuť

420

Doplňující komentáře k anketě:
„Řekla bych, že všechny smysly mám do nějaké míry hypersenzitivní, ale je to hodně vázané
na konkrétní podněty, jsou věci co ostatním vadí a mě vůbec, či je nevnímám a jsou věci na něž
jsem citlivá hodně... třeba chuť mám dost citlivou, nějaké "tak si ty houby z omáčky vyber
a neucítíš je tam" na mě absolutně nefunguje, cítím ingredience co mi vadí snad kdyby i jen
"prošly" kolem, ale jím poměrně dost věcí a u spousty co mi vadí to do sebe dokážu dostat když
musím ale je mi pak blbě tak nevím jak to zhodnotit.…”
“Všechny smysly skoro nastejno hypersenzitivní. Nevím který nejvíc.”
“Já se rozhodoval mezi sluchem a zrakem... Ale vzhledem k tomu, že na oči mi stačí brýle, kdežto
uši si musím občas "zacpat" - zvolil jsem sluch...”

Příloha: Dotazník “Specifika smyslového vnímání u AS”
SPECIFIKA SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ U DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM
Prosíme o zodpovězení následujících otázek:
1. Jak jste se setkal/a s Aspergerovým syndromem (jako rodič, pedagog, asistent...)?
2. Kolik let pracujete s lidmi s AS?
3. Všiml/a jste si u dětí s AS nějakých zvláštností ve vnímání? Jakých? Prosím, vypište co
nejpodrobněji Vaše pozorování:
zrakové vnímání:
sluchové vnímání:
hmatové vnímání:
čichové vnímání:
chuťové vnímání:
4. Jaká opatření pomohly dětem svá specifika ve vnímání zvládnout?
5. Vybavujete si nějakou výraznější konkrétní událost, kdy dítě úspěšně zvládlo/nezvládlo
kompenzovat svá specifika či nedostatky ve vnímání? Pokud ano, zkuste ji výstižně popsat,
použijte, prosím, druhou stranu dotazníku).
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Šikana a pocit bezpečí žáků ve vybraných školách
Bullying and the safety feeling of pupils on selected schools
Michal Svoboda, Aneta Boháčová, Kateřina Kubíková

Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na problematiku šikany a vnímání pocitu bezpečí žáků. Celá problematika
je popsaná z komplexního hlediska. V úvodu je na šikanu pohlíženo jako na specifický způsob
agresivního chování, jehož formy mohou být psychické, tělesné či materiální. Šikana není
záležitost pouze školního prostředí, ale vyskytuje se i ve skupinách dospělých. Podoby přímé
a záměrné agrese mezi lidmi v pracovním prostředí jsou v úvodu ve stručnosti charakterizovány.
Teoretickým těžištěm příspěvku je popis šikany, a to z pohledu příčin jejího vzniku, průběhu
a dopadu na sociální skupinu. Druhým sledovaným tématem je pocit bezpečí jako základní bazální
potřeby žáků, která je důležitá pro jejich plnohodnotnou adaptaci ve školním prostředí. Součástí
příspěvku je výzkumné šetření, ve kterém jsou prostřednictvím dotazníku získávány údaje
umožňující odpověď na následující otázku: Setkávají se žáci ve vybraných školách
se šikanou a vnímají školní prostředí za bezpečné? Výsledky jsou zpracovány do tabulek
a okomentovány.
Klíčová slova
Agrese, šikana, pocit bezpečí, žák

Abstract
The paper is focused on the issue of bullying and perception of pupils' feeling of safety. The main
issue is described bullying from a complex point of view. In the introduction, bullying is seen as
a specific type of aggressive behavior, whose forms can be psychic, physical or material. Bullying
could occur in adult groups too. The forms of direct and deliberate aggression among people in
the work place are briefly characterized in the introduction. The theoretical focus is on the
description of bullying from the point of view of its origin, development and influence on the
social group. It is possible that this is a safe primary care for pupils, which is important for their
full adaptation in the school environment. The second topic under consideration is to describe the
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feeling of safety as a one of the basal pupils' need, which is important for their full adaptation to
the school environment. The part of the paper is a research, in which the questionnaire obtains data
to answer the following question: Do pupils at selected schools encounter bullying and perceive
the school environment as safe? The results are processed into tables and commented.

Keywords
Aggression, bullying, safety, pupil
Úvod
Šikana patří mezi nejčastější rizikové jevy vyskytující se v sociálních skupinách, jak
u dětí, dospívajících a v kolektivech dospělých. Tento jev je často považován za důsledek špatných
mezilidských vztahů mezi jednotlivými členy slupiny, hovoří se o tzv. nemoci skupiny. Bohužel
se ukazuje, že i ve skupinách, ve kterých jsou relativně vztahy harmonické, se mohou vyskytovat
projevy šikany vůči vybranému jedinci či několika lidem. Je tedy možné konstatovat, že žádná
sociální skupina není proti šikaně imunní.
Dominantním projevem šikany je agrese. Podle J. Výrosta1 se nejčastěji agrese definuje:
„ako správanie zamerané na poškodenie, ublíženie inej osobe.“ Podle uvedeného autora je
z hlediska označení konkrétního chování za chování agresivní rozhodující, zda bylo vykonané
záměrně, schválně, cílevědomě. V. Holeček2 uvádí čtyři základní formy agrese:
1. Psychická, verbální: nadávky, urážky, pomluvy, provokace, vydírání.
2. Tělesná: kopání, bití, pošťuchování, pranice.
3. Materiální, proti věcem: poškozování osobních věcí, poškozování vybavení.
4. Autoagrese: sebezraňování jedince.
Problematikou šikany ve vztahu k dětem a školnímu prostředí se zabývá mnoho autorů,
např. P. Říčan, 1995; 2010; M. Kolář, 1997, 2001; 2011; F. Černoch, 1999; H. Erb, 1999;
S. Bendl, 2003; S. Bourcet, 2006; E. Gajdošová, 2006; L. Lovasová, 2006; N. Dubin, 2009;
E. M. Field, 2009; Z. Martínek, 2009, 2015; M. Vašutová, 2010; P. Neckař, 2010; P. Janošová,
2011, 2016; D. Čáp, 2012; A. Černá, 2013; J. Destin, 2015; A, Mayrock, 2016 aj.

1
2

Výrost, J. In. Výrost J., Slaměník, I. (1997) Sociální psychologie. Praha: ISV, s. 316.
Holeček, V. (2014) Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada, s. 183.
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Šikana není záležitost jen školních skupin, ale i kolektivů dospělých. Tato podoba
patologického chování na pracovišti se nazývá mobbing. Jedná se o výraz, který je odvozen
z anglického slovesa to mob, což se dá přeložit jako „vulgárně vynadat“, „vrhnout se na“, „dotírat“,
„obtěžovat“, „hromadně napadnout“. Podle J. Wagnerové a J. Kmoníčkové3 se za jeho významem
skrývá systematické šikanování, terorizování a poškozování osoby na pracovišti. Uvedené autorky
přímo uvádějí: „Mobbing spočívá v systematickém psychickém pronásledování či šikanování
zaměstnance, které zpravidla směřuje k tomu, aby postižený zaměstnanec – oběť mobbingu –
ukončil pracovně právní vztah.“4 Mobbing má několik podob. Mezi rozšířenou formou patří
bossing, což je systematické šikanování ze strany vedoucího. K dalším termínům specifikujícím
podobně agresivní útoky patří stalking. Jde o způsob pronásledování, který představuje obtěžování
prostřednictvím např. telefonického či Internetového teroru, stínování, veřejné slovní napadání atd.
Je možné se setkat i s chováním pojmenované jako chairing, které se používá pro neférové metody,
jež uplatňují vedoucí pracovníci v boji o vedoucí pozice. Termín staffing označuje chování
podřízených vůči nadřízenému, které má vést k jeho sesazení.5
Z tohoto výčtu je patrné, že problematika agresivních forem chování v mezilidských
vztazích je široká a může postihnout každou sociální skupinu. V tomto příspěvku se dále zaměříme
jen na projevy agrese, které se vyskytují ve školním prostředí.

1.

Vymezení pojmů: šikana a pocit bezpečí

1.1 Šikana
Šikana je jedna z forem agresivního chování žáků ve škole. M. Kolář šikanu definuje:
„Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky
a používá k tomu agresi a manipulaci.“6 Obdobně šikanu vymezuje S. Bendl. Ten s odvoláním
na přední britské badatele popisuje šikanu takto: „Šikanování říkáme tomu, když jedno dítě nebo
skupina dětí říká jinému dítěti ošklivé a nepříjemné věci, bije je, kope, vyhrožuje mu, zamyká je
v místnosti a podobně. Tyto incidenty se mohou často opakovat a pro šikanované děti je obtížné,
Wagnerová, J., Kmoníčková, J. In Wagneorvá, J. (ed.) (2011) Psychologie práce a organizace. Praha: Grada, s.
129.
4
Dtto, s. 129.
5
Wagnerová, J., Kmoníčková, J. In Wagneorvá, J. (ed.) (2011) Psychologie práce a organizace. Praha: Grada, s.
130.
6
Kolář, M. (1997) Skrytí svět šikanování ve školách. Praha: Portál, s. 20.
3
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aby se samo ubránilo. Jako šikanovaní mohou být označeny také opakované posměšky nebo ošklivé
poznámky o rodině.“7 Na základě uvedených definic je možné konstatovat, že šikana je záměrný
a opakovaný útok jedince (či jedinců), který je po fyzické stránce vyspělejší, vůči osobě
(či osobám) vykazující různé znaky zranitelnosti. Z definic je možné vyvodit projevy šikany. Mezi
projevy šikany, které jsme naformulovali pro potřeby výzkumného šetření, patří: tělesné napadání,
braní a ničení věcí, vyhrožování, rasové urážky, kyberšikana, urážky rodiny, osobní urážky,
sexistické poznámky, výsměch, strkání, nadávání, opomíjení.
Mnoho autorů se zabývá příčinami vzniku šikany. Zastánci hlubinné psychologie tvrdí,
že jedinec, který je slabší než ostatní, musí být tzv. otužován útoky ze strany druhých. V tomto
pojetí by mohla být šikana považována za specifický výchovný prostředek. Z této koncepce
vychází i konstatování, že každý člověk má v sobě mužskou i ženskou psychiku, ale společnost,
např. od chlapců, žádá, aby svou ženskou část popřeli. Muž nemá být tak citlivý a něžný, tyto
vlastnosti má vytěsnit do podvědomí. Chlapec, budoucí muž, má být pouze tvrdý, energický
a bojovný.
Mezi další motivy může patřit touha po moci, po vlivu. Když jedinec ovládá druhé, může
snáze plnit svá přání, uspokojit své potřeby, cítit se důležitěji. Za nejčastější motivy šikany je
považováno zvýšení prestiže, uspokojení potřeby vyniknout, předvést se před ostatními.
V. Holeček8 upozorňuje, že už u některých malých dětí se objevuje touha ničit, devastovat.
Tato touha se velmi zvyšuje v pubertě, může přetrvávat i v dospělosti. Uvedený autor dodává, že
existuje i devastační činnost z pomstychtivosti, nenávisti či závisti. V mnoha dalších dřímá sklon
ovládat druhé a šlapat po bezbranných.
Příčinou šikany je i prostá zvědavost. Jedná se o experiment, ve kterém agresor zkoumá,
jak se oběť zachová, co vše vydrží. Při tomto zkoumání je možné podívat se až na dno osobnosti
oběti, odhalit nějaká její tajemství, což může uspokojit zvědavost agresora.
V neposlední řadě bývá příčinou šikany pouhá zábava, touha po silnějších zážitcích,
vytržení z nudy všedního života.
Šikana se neuskutečňuje najednou. Autoři např. S. Bendl, M. Kolář, P. Říčan uvádějí
následující fáze jejího průběhu:

7
8

Bendl, S. (2003) Prevence a řešení šikany ve škole. Praha: ISV, s. 11.
Holeček, V. (2001) Aplikované psychologie pro učitele II. Plzeň: ZČU, s. 67.
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a)

První stupeň: oběť prožívá osamocenost (ostrakismus), je neoblíbená u většiny

spolužáků, přestávají s ní mluvit atd.
b)

Druhý stupeň: vyznačuje se nevybíravými žerty na účet oběti. Někteří žáci třídy je

vymýšlejí, někteří se vděčně baví, ostatní se většinou tváři jakoby se nic nedělo. V této fázi je
možné ještě vývoj šikany zastavit, někdo ze skupiny zakročí, zastane se oběti.
c)

Třetí stupeň: nevinné žertování má jasnou podobu šikanování. Toto období je pro

skupinu kritické. Projevy agrese vůči někomu či skupince osob začínají být pravidelnou součástí
třídního dění. Nejedná se už o tzv. žertování, ale jasné útoky různých forem.
d)

Čtvrtý stupeň: celý kolektiv přijímá ideologii a pseudomorálku agresorů, jejímž

základem je zákaz „bonzování“. Násilí na druhých je stupňované, k násilí se přidávají žáci, kteří
k takovému chování mají sklony. Ostatní většinou mlčí a jsou rádi, že nejsou oběti násilí.
e)

Pátý stupeň: agrese a formy šikanovány jsou zdokonalovány do extrému. Oběti

ve třídě jsou považovány za osoby, které si nic jiného než týrání, ponižování atd., nezaslouží. Jsou
terčem celoskupinových útoků. Kdyby se někdo oběti před ostatními zastal, okamžitě by se
pravděpodobně také stal obětí šikany. Nezúčastnění, kteří si uvědomují závažnost vzniklé situace,
mlčí a bojí se cokoliv říct. Dělají, že je vše v pořádku a agresi navenek schvalují.

1.2 Pocit bezpečí
Bezpečí a jistota patří mezi základní lidské potřeby. Podle M. Nakonečného pojem potřeba
„vyjadřuje základní formu motivu, a to ve smyslu nějakého deficitu (nedostatku) v biologické
či sociální dimenzi bytí.“9 Zvýšená potřeba jistoty a bezpečí se především projevuje v situacích,
kdy jedinec pociťuje nebezpečí, strach, nejistotu nebo prožívá pocity neúspěchů. Když uvedené
pocity přetrvávají delší dobu, dostaví se stav deprivace. V obecné rovině deprivace znamená
strádání nedostatkem nějaké důležité potřeby. Psychická deprivace neznamená strádání fyzické,
ale neuspokojování základních potřeb duševních. Tento jev je označován termíny „psychické
hladovění“ nebo „psychická karence“. Z. Matějček10 psychickou deprivaci popisuje jako „stav
vzniklý následkem životní situací, kdy subjektu není dána příležitost k ukojení některé jeho základní
psychické potřeby v dostatečné míře a na dosti dlouhou dobu.“11 Dlouhodobé prožívání

Nakonečný, M. (1995) Psychologie osobnosti. Praha: Academia, s. 125.
Langmeier, J., Matějček, Z. (1978) Psychická deprivace v dětství. Praha: SZN, 28
11
Langmeier, J., Matějček, Z. (1978) Psychická deprivace v dětství. Praha: SZN, 48.
9

10
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deprivačního stavu způsobeného pocitem nejistoty a strachu vede u žáka ke špatné adaptabilitě
na školní prostředí. Podle J. Miňhové12 existují čtyři možné typy chování jedince reagující na tento
nepříznivý stav:
a) Relativně kladně přizpůsobené chování (deprivace vede k přizpůsobení na vzniklou
situaci, oběť si racionálně zdůvodní, že se o útoky ze strany spolužáků nejedná, je to součást
tzv. kamarádského chování apod.).
b) Chování s přímým zvýšením intenzity nenasycených potřeb (důsledkem deprivace
je snaha upoutat pozornost, vtíravost s vyústěním volání o pomoc).
c) Chování se subjektivním zvýšením intenzity jiných tendencí (jedinec se realizuje
v různých aktivitách, které mu přinášejí uspokojení. Může také projevovat agresi vůči svému
širšímu okolí nebo propadnout návykovému chování apod.)
d) Chování pasivní, útlumové, apatické (důsledkem deprivace dochází často k rezignaci,
uzavření se do sebe, k nedůvěře a odmítání druhých).
Podle mnohých autorů, např. J. Matějčka a dalších, je pocit bezpečí a jistoty základním
předpokladem pro to, aby si dítě vytvořilo přirozenou důvěru ke svému sociálnímu okolí. Tato
důvěra vytváří stav, který je podle K. Horneyové13 nazván bazální jistotou. Naopak děti vyrůstající
v hostilním prostředí trpí často tzv. bazální úzkostí. K. Horneyová14 zdůrazňuje, že aby dítě
překonalo základní úzkost a získalo určitý pocit bezpečí, využívá různých interpersonálních
vztahů, které je možné roztřídit do tří kategorií:
a) Pohyb k lidem: obvykle k členům své rodiny, sourozencům, blízkým kamarádům. Dítě
se snaží najít ochranu a porozumění u lidí, ke kterým má důvěru a může od nich očekávat podporu
a pomoc.
b) Pohyb proti lidem: vyjadřuje nedůvěru vůči společnosti. Dítě mnohdy i podvědomě
dospělo k závěru, že jediným prostředkem k přežití je agresivní chování. Jedinec svůj strach
a pocit úzkosti kompenzuje chtěním mít navrch a v konečném důsledku porazit ostatní.

Holeček, V., Miňhová, J., Prunner, P. (2003) Psychologie. Plzeň: nakl. Aleš Čeněk, s. 183.
Horney, K. (1970) Neurosis and human Growth. New York: Norton, s. 34.
14
Horney, K. In Drapela, J. V. (1997) Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, s. 53.
12
13
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c) Pohyb od lidí: ke společnosti nechce náležet ani s nimi bojovat. Na základě prožívané
úzkosti a strachu se jedinec vymaňuje ze vztahů s druhými, uzavírá se do sebe a má strach
navazovat kontakty. Vůči společnosti je nedůvěřivý.
Z výše uvedeného je patrné, že školní prostředí musí u dětí vzbuzovat pocit důvěry a je
důležité eliminovat všechny faktory, které by mohly uvedenou potřebnost narušit. Mezi základní
prostředky pro docílení optimálního stavu je možné považovat pozitivní sociální klima školní třídy
v oblasti interpersonálních vztahů, jasně stanovená pravidla vycházející ze vzájemné dohody,
zájem učitelů o dění mezi žáky a důvěra žáků k učitelům. Agrese a šikana se může uskutečňovat
na různých místech v objektu školy, např. třída, chodby, šatny, tělocvična, jídelna, toalety, blízké
okolí školy atd. Z tohoto důvodu je problematika pocitu strachu žáků ve školním prostředí často
opomíjená ze strany učitelů. Žák, který se učitelům ve třídě při výuce jeví jako spokojený, nemusí
se cítit bezpečně v jiných prostorách školy a v různých situacích školního dění. Tato záležitost je
předmětem našeho výzkumného šetření.

2. Výzkumné šetření se zaměřením na projevy šikany a pocit bezpečí žáků ve vybraných
školách
2.1 Metodologie výzkumu
Stěžejním výzkumným cílem je získat informace o výskytu a formách šikany
ve vybraných školách. Současně si výzkumné šetření klade za cíl zjistit, jestli oslovení respondenti
vnímají školní prostředí jako bezpečné, co se týče potenciálních útoků ze strany jejich spolužáků.
Výzkumný problém zní: Setkávají se žáci ve vybraných školách se šikanou a vnímají školní
prostředí jako bezpečné?
Základní metodou výzkumného šetření je dotazník vlastní konstrukce. Samotný dotazník
prošel před realizací výzkumného šetření dvoukolovým recenzním řízením a byl ověřen v rámci
pilotního výzkumu provedeného na jedné z oslovených škol.
Za účelem naplnění hlavních cílů výzkumného šetření byly do základního souboru
zahrnuty všechny základní školy, střední odborné školy a učiliště a gymnázia se sídlem
v plzeňském regionu. Protože se však cílová populace omezila na žáky 7. až 9. ročníku základních
škol, studenty 2. a 3. ročníku středních odborných škol a učilišť, studenty 6. a 7. ročníku
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osmiletých gymnázií a 2. a 3. ročníku čtyřletých gymnázií, bylo posléze přistoupeno
k stratifikovanému výběru z těchto škol.
Pro výzkumné potřeby bylo ve výběrovém souboru osloveno celkem 40 škol. V každé
škole byly v souladu s požadavky zadavatele náhodně vybrány maximálně tři třídy. Výběrový
soubor předkládané studie je tvořen 3073 žáky ze 7. až 9. ročníků základních škol a studenty 2.
a 3. ročníků středních odborných škol, odborných učilišť a gymnázií (6. a 7. ročník víceletého
gymnázia odpovídá 2. a 3. ročníku čtyřletého gymnaziálního vzdělávání). Odpovídající počty žáků
a studentů podle jednotlivých typů škol a ročníků jsou prezentovány v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1: Výběrový soubor, celkové počty žáků ve výběrovém souboru

počet žáků
počet žáků
dle typu školy

počet žáků

dle pohlaví
chlapci

dívky

ZŠ

1350

ZŠ

693

657

SOŠ

1252

SOŠ

564

688

GYM

471

GYM

212

259

celkem

3073

celkem

1469

1604

dle ročníku
7. ročník ZŠ

707

8. ročník ZŠ

619

9. ročník ZŠ

24

2. ročník SOŠ

611

3. ročník SOŠ
6. ročník GYM
7. ročník GYM
2. ročník GYM
3. ročník GYM

641
96
108
137
130

Vysvětlivky: ZŠ – základní školy, SOŠ – střední odborné školy a odborná učiliště, GYM – gymnázia
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2.2 Výsledky
Sebraná data jsou vyhodnocena a analyzována matematicko-statistickými softwary.
Výsledky studie jsou pro přehlednost uváděny v procentuálních četnostech a jsou prezentovány
v tabulkách.
Každá otázka je zhodnocena z pohledu jednotlivých typů škol, ročníků a pohlaví, rovněž
je vyhodnocena sumárně bez ohledu na sledované proměnné. Při srovnávání ročníků byly
vzhledem k malému vzorku žáků 9. ročníků pro přehlednost sloučeny 8. a 9. třídy ZŠ. V některých
otázkách, v nichž jsme chtěli poukázat na zajímavé odlišnosti nebo zdůraznit tyto rozdíly, byly
z hlediska typu školy obdobně sloučeny rovněž 2. a 3. ročníky středních odborných škol a učilišť
s 2. a 3. ročníky gymnázií (potažmo 6. a 7. ročníky gymnázií), které byly vyhodnoceny souhrnně
pod označením „střední školy.“

Tabulka č. 2: Celkové výsledky pocitu bezpečí v prostorách školy
Lokalita

Možnosti odpovědí
Výsledky - relativní četnost (%)
Zcela
bezpečně

Celkem
dobře

Jak kdy

Obvykle ne
moc
bezpečně

Špatně,
bojím se
tam chodit

Toalety

42,8

31,2

19

3,6

3,3

Šatny

48,2

33,9

12,5

3,6

1,8

Chodby

59,2

31,3

9,6

2,6

1,3

Třída

63

24,9

7,6

2,3

2,2

Dílny

50,8

28,8

13,7

3,1

3,7

Tělocvična

58,6

27,7

8,7

2,6

2,4

Jídelna

56,4

25

9,4

2,7

6,5

Školní hřiště

56,9

29,5

8,4

2,8

2,4

Blízké okolí
školy

37,4

34,9

20,3

4,3

3,2
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Tabulka č. 3: Pocit bezpečí v prostorách školy – základní školy
Lokalita

Možnosti odpovědí
Výsledky - relativní četnost (%)
Zcela
bezpečně

Celkem
dobře

Jak kdy

Obvykle ne
moc
bezpečně

Špatně,
bojím se
tam chodit

Toalety

39,2

35,7

19

4

2,1

Dílny

45,6

32

15,8

3,8

2,8

Tělocvična

57,9

28,6

8,8

2,8

1,9

57

25,5

9,2

3,2

5,1

Školní hřiště

56,1

30,3

8,9

3

1,7

Blízké okolí
školy

32,8

35,4

22,8

6,2

2,9

Jídelna

Tabulka č. 4: Pocit bezpečí v prostorách školy – gymnázium
Lokalita

Možnosti odpovědí
Výsledky - relativní četnost (%)
Zcela
bezpečně

Celkem
dobře

Jak kdy

Obvykle ne
moc
bezpečně

Špatně,
bojím se
tam chodit

49

21,2

17,6

5,5

6,6

Dílny

58,8

18,4

11,6

4,5

6,8

Tělocvična

59,2

24,9

8,8

2,4

4,7

52

23,3

9

3,7

11,9

Školní hřiště

54,8

27,6

9

5,7

2,9

Blízké okolí
školy

43.3

33,5

16,3

2,4

4,5

Toalety

Jídelna
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Tabulka č. 5: Pocit bezpečí v prostorách školy – střední odborné školy
Lokalita

Možnosti odpovědí
Výsledky - relativní četnost (%)
Zcela
bezpečně

Celkem
dobře

Jak kdy

Obvykle ne
moc
bezpečně

Špatně,
bojím se
tam chodit

Toalety

44,4

30,2

19,5

2,6

3,3

Dílny

54,8

28,2

11,7

1,6

3,7

59

27,9

8,4

2,4

2,2

Jídelna

57,6

25

9,9

1,7

5,7

Školní hřiště

58,9

29,3

7,5

1,4

3

Blízké okolí
školy

40,1

34,9

19,1

2,9

2,9

Tělocvična

Tabulka č. 6: Výskyt šikany (Byl nějaký žák/spolužák v posledním roce šikanován?)
Typ školy

Možnosti odpovědí

Ročník

Výsledky - relativní četnost (%)

Pohlaví

ANO

NE

ZŠ

37,9

62,1

SOŠ

27,2

72,8

GYM

22,7

77,3

8, 9 r. ZŠ

38,1

61,9

7. r. ZŠ

37,6

62,4

3. r. SŠ

27

73

2. r. SŠ

25

75

Chlapci

81

19

Dívky

32,6

67,4

Celkem

29,9

70,1
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Tabulka č. 7: Hodnocení šikany – kdy se jedná o šikanu
Projevy
šikany

Možnosti odpovědí
Výsledky - relativní četnost (%)
Určitě
ano,
jedná se
o šikanu

Spíše ano,
většinou
jde o
šikanu

Jak kdy,
záleží na
situaci

Spíše ne, o
šikanu
spíše nejde

Určitě ne,
o šikanu
nejde

Tělesné
napadení

63,9

23

13,1

0

0

Braní a
ničení věcí

53,3

32,6

14,1

0

0

Vyhrožování

46,5

39,2

14,3

0

0

Rasové
urážky

53,4

26,1

12,2

3,2

5,1

Kyberšikana

56,5

29,4

14,1

0

0

Urážky
rodiny

40,9

34,6

19,5

5

0

Osobní
urážky

30,2

37,2

26,6

6

0

Sexistické
poznámky

22,9

29,5

35,8

7,5

4,3

Výsměch

10,8

24,3

46,7

13,8

4,4

Strkání

10,6

21,8

49,8

13

4,8

Nadávání

7,8

12,3

60,2

14

5,7

Opomíjení

7,2

36,1

35

18,6

3,1
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Tabulka č. 8: Co se dělo (odehrávalo) při případném šikanování
Projevy
šikany

Možnosti odpovědí
Výsledky - relativní četnost (%)
Pravidelně

Často

Občas

Zřídka

Nikdy

Tělesné
napadení

3,8

4,6

9,2

18

64,4

Braní a
ničení věcí

5,1

6,9

10,5

17,9

59,6

Vyhrožování

3,8

5,7

9,8

18,3

62,4

Rasové
urážky

4,8

3.5

6,6

13,7

71,4

4

5,6

9,4

16,9

64,1

Urážky
rodiny

4,4

6

9,6

17,8

62,2

Osobní
urážky

8,4

13,6

16,2

21,2

40,6

Sexistické
poznámky

5,4

6,5

10,1

17,5

60,5

Výsměch

10,9

16,3

24

17,9

30,9

Strkání

5,9

10,5

18

20

45,6

Nadávání

10,4

16,5

23

19,8

30,3

Opomíjení

4

7,8

17,8

22,8

47,6

Kyberšikana
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Tabulka č. 9: Výskyt projevů šikany za poslední rok – základní škola
Projevy
šikany

Možnosti odpovědí
Výsledky - relativní četnost (%)
Pravidelně

Často

Občas

Zřídka

Nikdy

Tělesné
napadení

4,6

6,9

13,4

19,1

56

Braní a
ničení věcí

6,2

11,1

13,8

19,7

49,2

Vyhrožování

4,3

8,2

11,4

18,4

57,7

Urážky
rodiny

4,7

8,1

11,9

20,4

54,9

Osobní
urážky

9,8

16,3

18

20,5

35,4

Strkání

8,1

16,1

21,6

19,1

35,1

Nadávání

12

20,9

22,3

19,1

25,7

Tabulka č. 10: Výskyt projevů šikany za poslední rok – střední škola
Projevy
šikany

Možnosti odpovědí
Výsledky - relativní četnost (%)
Pravidelně

Často

Občas

Zřídka

Nikdy

Tělesné
napadení

3,45

2,9

5,2

16,45

72

Braní a
ničení věcí

4,1

3,1

7,8

17

68

Vyhrožování

3,45

3,4

7,9

17,75

67,50

Urážky
rodiny

4,25

4,55

7,7

15,40

68,1

Osobní
urážky

7,25

11,2

14,1

22,1

45,35

Strkání

4

5,90

14,7

21,4

54

9,3

12,75

23,80

20,1

34,05

Nadávání
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2.3 Shrnutí výsledků
V dotazníkovém šetření jsme se zaměřili na mapování situace v oblasti výskytu sociálně
patologických jevů na školách, zejména na šikanu. Zajímalo nás, jak se žáci cítí bezpečně
v budovách škol, jestli je možné identifikovat místa v budovách škol, kterým se žáci vyhýbají
či jimi neradi prochází, protože je považují za ne příliš bezpečná. Dále jsme zjišťovali, jak žáci
hodnotí chování ostatních, jaké projevy chování považují za šikanu, a jak často se s nimi setkávají.
Výsledky výzkumného šetření podle jednotlivých faktorů jsou následující:
 Bezpečnost v budově školy. Z hlediska bezpečnosti žáci považují za nejvíce hostilní
prostředí šaten (25 %), toalet (27 %) a blízké okolí školy (28 %), tedy místa, kde jsou studenti
většinou pod menším dozorem dospělých osob. K zajímavým zjištěním docházíme při analýze
výsledků odpovědí na tento blok otázek dle jednotlivých typů škol. Ukázalo se, že nejméně
bezpečně se cítí v budově školy žáci gymnázií, a to na vysoké hladině významnosti (6 %), oproti
žákům ZŠ a SOŠ. Studenti gymnázií odpovídali, že za potenciálně hostilní prostředí považují jak
toalety, šatny a blízké okolí školy, tak ale navíc i školní jídelnu, kam se téměř 12 % z nich bojí
chodit. Tento fakt je nutné vzít v potaz a podrobit ho dalšímu šetření. Je také možné nabídnout
domněnku, že žáci z gymnázií jsou citlivější na útočné či hostilní chování ze strany druhých.
 Projevy a výskyt šikany. V tomto bloku otázek jsme sledovali, jaké projevy chování
považují žáci za šikanu, zda se s těmito projevy již někdy setkali, či jim byli svědky. Z našeho
šetření vyplývá, že studenti za šikanu považují nejvíce fyzické napadení (82 %), dále braní věcí
(81 %) a vyhrožování (80 %), nejméně pak nadávání (20 %) a opomíjení (8 %). Z hlediska četnosti
výskytu jednotlivých projevů nežádoucího chování se nejčastěji respondenti setkávali
s výsměchem (50 %), nadáváním (50 %) a osobními urážkami (38 %). Šikana se objevuje ve větší
míře na ZŠ oproti středním školám, přitom častější přímou zkušenost s projevy šikany mají
chlapci, téměř 81 % chlapců bylo v poslední době svědkem šikanování. Ve studii jsme nově
sledovali fenomén kyberšikany jako potenciálně škodlivé chování. Fenomén kyberšikany
se neprojevil nijak významně oproti ostatním sledovaným projevům šikany, ukázalo se však,
že jako projev šikany kyberšikanu hodnotí 80 % dotázaných a téměř 20 % žáků se s tímto
fenoménem již v nějaké formě setkalo.
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Závěr
Závěrem můžeme konstatovat, že šikana je rozšířeným projevem rizikového chování,
a to nejen v současné době, ale i v dobách minulých. Tato forma agrese se vyskytuje ve školách,
v armádě, ve firmách a v mnoha dalších sociálních skupinách. Jedná se o fenomén, který může
bohužel postihnout každou skupinu bez rozdílu toho, jak kvalitní je sociální klima uvnitř skupiny.
Mezi nejčastější projevy šikany je možné považovat: tělesné napadání, braní a ničení věcí,
vyhrožování, rasové urážky, kyberšikana, urážky rodiny, osobní urážky, sexistické poznámky,
výsměch, strkání, nadávání, opomíjení. Jednou z možností, jak ke vzniku šikany a jejímu vývoji
předejít, je naučit skupinu se vůči agresorovi okamžitě a účinně bránit. Mezi tyto prostředky
obrany např. patří:
a)

Programy na stmelování sociálních skupin, tzv. sociálně psychologické interakční

výcviky. Tyto programy je nutné realizovat jak na začátku vzniku skupiny, tak i v průběhu
dalšího období.
b)

Informovat členy o riziku šikany a projevech šikany. Často členové skupiny rizika

podceňují, myslí si, že drobné útoky jsou neškodné a v určité míře běžné. Neuvědomují si,
že první projevy agrese se mohou stupňovat a vyvinout v teror. Je nutné, aby skupina dokázala
okamžitě proti agresorovi zakročit a oběti se zastat.
c)

Systém poradenských pracovišť, na která je možné se v případě výskytu šikany

obrátit. Tato poradenská pracoviště již existují, např. Bílý kruh bezpečí atd., nicméně je nutné
přímo v dosahu sociální skupiny určit někoho, kdo by dokázal okamžitě odborně pomoci.
Ve firmách to mohou být pracovníci personálních útvarů, ve školách poradenští pracovníci:
výchovný poradce, metodik primární prevence a další.
Výzkumné šetření poukazuje na určitá fakta, která se vztahují k problematice šikany
a pocitu bezpečí žáků. Uvedené výsledky je mimo jiné možné považovat za inspirativní zdroj
pro realizaci dalších výzkumů mimo plzeňský region a se zaměřením na další aspekty agresivního
chování ve skupinách.
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Karl Jaspers a jeho zásadní příspěvek k obecné psychiatrii
Karl Jaspers and his fundamental contribution to general psychiatry
Jiří Kučírek

Abstrakt
Jméno filozofa, psychiatra či psychologa K. Jasperse je zásadně spjato nejen s filozofií existence,
ale také s kritickou prací, která poprvé systematicky formulovala obecné základy psychiatrie.
Široký záběr se dotýkal zásadních postojů k vymezení terminologie psychopatologie. I když lze
říci, že jeho výzkumná práce a působení v psychiatrii, skončilo vydáním Allgemeine
Psychopathology 1913 (poslední vydání práce bylo v roce 2013), kritické postoje vůči některým
směrům byly vyhraněné, vedené pokusem zakomponovat člověka do mnohem širšího kontextu
jeho existence.
Klíčová slova
Psychopatologie, psychoanalýza, psychoterapie, kritika, psychologie

Abstract
The name of philosopher, psychiatrist or psychologist K. Jasperse is fundamentally linked not only
to the philosophy of existence, but also to the critical work which, for the first time, can be said to
have systematically formulated the general foundations of psychiatry, the broad range touching on
fundamental attitudes towards defining the terminology of psychopathology. Although his
research work and his involvement in psychiatry, it can be said, ended with the publication of
Allgemeine Psychopathology 1913 (the latest edition in 2013). Critical attitudes toward some
directions have been voiced by the attempt to incorporate man into a much broader context of his
existence.

Key Words
Psychopathology, psychoanalysis, psychotherapy, criticism, psychology
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Jméno filozofa a psychiatra K. Jasperse, jeho osobitý přístup k filozofii a psychologii
medicíny, psychopatologii, vyniká jako událost historického významu. Je zcela jistě jedinečným
zjevem mezi filozofy, jednak svou psychiatrickou praxí, jednak také svým systematickým úsilím
přivést psychiatrii, psychologii a filozofii do souvislosti, ve snaze prokázat úzkou propojenost
mezi těmito třemi disciplínami. Jeho životní osud byl značně poznamenán osamělostí i nemocí,
kterou v dětství prodělal. Například to, že Jaspers nezůstal psychiatrem, vyvozoval L. Binswanger:
“… i když byl tělem i duší psychiatr, tak jej psychiatrie nechtěla“ (Binswanger, 1943:2). Na to
později odpověděl K. Jaspers, že je to čistá fantazie Binswangera.
Jaspers (1951) vyvozoval, že cesta k filozofii nevede prostřednictvím abstraktního myšlení,
nýbrž prostřednictvím poznávání reality, přírody a člověka. Žádné poznání není totální poznání.
Jeho cesta, výzkumná práce a působení v psychiatrii skončila vydáním Allgemeine
Psychopathologie (poslední vydání bylo v roce 2013), kterou v dalších vydáních ovšem zásadně
přepracovával, takže nelze říci, že opustil oblast psychiatrie, ale že ji dále zakomponovával
do širšího celku poznávání člověka.
Není cílem tohoto příspěvku popsat celkovou šíři Jaspersova zájmu, protože spisy sahají
od metafyziky k takovým tématům, jako jsou studie k Akvinskému, Descartovi, Schellingovi,
Nietzschemu, Strinbergovi až k úvahám ke jménu van Gogh. Naším cílem je pouze obrátit
pozornost k Jaspersovu největšímu příspěvku v psychiatrii, a to k jeho textu Allgemeine
Psychopathologie. Jedná se o v současnosti světově proslulé dílo, které bylo přeloženo
do francouzštiny, angličtiny, španělštiny, portugalštiny či japonštiny.
Od svého prvního vydání v roce 1913, zůstala Všeobecná psychopatologie aktuálním dílem
a dočkala se opakovaných vydání. Každá nová edice byla až do smrti autora (v roce 1969)
Jaspersem pečlivě okomentována a čtvrté vydání (přepracované během válečných let) mělo
dokonce dvakrát větší rozsah než originál. Práce byla hodnocena Aubreym Lewisem (1967)
„…jako jedna z nejdůležitějších a nejvlivnějších knih které jsou o psychiatrii napsány“. Má se
všeobecně za to, že změnila psychiatrii i jako celek. Bohužel je však zatím stále nedostatečně
známa v širokých psychiatrických kruzích, zejména v anglicky mluvících zemích. Obdobně
hovořil i psychiatr z Heidelbergu K. Kolle (1961), který si poznamenal do svého deníku (1961:
441) že, „...kdyby byl Jaspers lépe pochopen, možnosti jasné syntézy by v psychiatrii začaly
mnohem dříve“. Například i W. Mayer-Gross (v minulosti vedoucí autor Klinické psychiatrie)
nebyl pouze plně a hluboce zakořeněný v evropské vědecké psychiatrii, ale byl také v úzkém
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kontaktu s Karlem Jaspersem na Heidelberské klinice. Později (1933) našel v Británii azyl jako
uprchlík z nacistického režimu a byl zmíněn i Lordem Taylorem jako jeden ze čtyř mužů, kteří se
velmi zasloužili o položení vědeckých základů britské psychiatrie. Jaspersův unikátní spis měl
nesmírný vliv na vědecké myšlení v oblasti poruch lidského myšlení.
Ve Všeobecné psychopatologii (1913) se Japers rozhodl prostudovat téměř veškerou
soudobou psychiatrickou literaturu. Vzpomeňme si, že toho dosáhl pouze pár let po svém působení
v psychiatrii, s omezenými osobními zkušenostmi ve vědecké praxi, prodíraje se v podnětných
názorových proudech utápějících se v nekonečných diskusích, v knihovnách kateder Heidelbergu,
daleko od reality. Tak Jaspers uskutečňoval všechna svá bádání a výzkumy. Jaspers (1967) ve své
biografii píše: „Jestliže chce někdo dělat nějakou práci, musí být opatrný, aby se nezapletl
do častých hovorů s kolegy; je to lákadlo vždy číhající podél chodeb a na schodištích nemocnice".
Kniha je překvapující nejen svou pečlivostí, se kterou byly všechny důležité oblasti
uspořádány, ale také odbornou vyspělostí, se kterou byl materiál prodiskutován a posouzen.
Nebyly zde pouze evidentní oblasti bádání, jako jsou neurohistologie, genetika, experimentální
psychologie atd., ale také předměty jako grafologie, či vliv klimatu a ročního období na duševní
stav a mnoho dalších. Ačkoli byla německá literatura zahrnuta důkladněji, často je zmiňována
literatura francouzská, italská a ruská, anglické a americké dílo není bohužel bráno dostatečně
v úvahu. Jen pro ilustraci, v diskusi o Gestalt psychologii, není Bartletova práce zmíněna ani
jednou.
Avšak tato kniha je něčím víc, než jen kritickým přehledem soudobé psychologické
literatury Jaspersova života, která má hodnotu sama o sobě. Hlavní účel této knihy je učinit
psychopatologii kriticky sebeuvědomující si své vlastní metody, aby mohla vytvořit hodnověrnou
metodologii, poskytující psychiatrii přesné místo mezi vědami a ukazující jí možnosti získání
znalostí, stejně jako konečných omezení toho, co může být vědecky poznáno, když člověk začne
rozvažovat o podstatě člověka. Dobře to bude ilustrovat následující pasáž (Jaspers, 1951:
328):„Zdá se mi jasnější, jaký je zásadní rozdíl mezi vědou a filosofií. Věda nám umožňuje
dosáhnout všeobecně platných a skutečných znalostí, ale pouze za cenu setrvání v jednotlivém.
Filosofie, která přistupuje k objektům s určitými výraznými metodami a předpoklady, objasňuje
základ života – co jsem já sám a co chci, co může být zakoušeno, když jsou dosaženy mezní hranice
ale i to za cenu, že se nikdy nepředkládají všeobecně platná vědění, a to dokonce ani ve chvíli
sdělování podstatné zkušenosti základních pravd“.
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Psychopatologie se stává oborem, ve kterém Jaspers uplatňuje své názory a věda spolu
s filozofií spolupracují k vzájemnému prospěchu, každá ve své vlastní, velmi přesně vymezené
oblasti. Stranou od metodologické stránky této knihy, nebo spíše v jejím rámci, můžeme nalézt
dva hlavní příspěvky. Jsou to ustavení fenomenologického přístupu a rozdíl mezi „rozuměním“
a „vysvětlením“. Termín fenomenologie, tak jak byl užit Jaspersem, je potřeba odlišit od termínu,
tak jak byl použit Heglem a Husserlem v jeho pozdějších spisech. Hegel jej aplikoval na celé pole
všeobecných duševních fenoménů, jak se odkrývají ve vědomí, historii a v pojmovém myšlení.
Jaspers jej používá pouze pro zkoumání nejodlišnějších oblastí individuální psychické zkušenosti.
Husserl použil tento termín zpočátku ve smyslu deskriptivní psychologie, ve spojení s fenoménem
vědomí. V tomto smyslu je také zachován v Jaspersově úzu, který jej ale aplikuje hlavně
na psychopatologii. Později jej Husserl používá ve smyslu ontologickém - podvědomé tušení
esence, nebo - odhalení esence věcí (Wesensschau), ale v tomto smyslu není již Jaspersem v jeho
knize interepretována.
Fenomenologie je zde čistě empirická metoda dotazování se, která se hájí výhradně
prostřednictvím toho, o čem pacient komunikuje. Ve vzpomínkách na Husserlovu práci Jaspers
(Jaspers,1951:328) píše: „Plést si fenomenologii s filozofií se mi zdálo chybné. Ve filosofování
člověk nemůže postupovat vpřed zřením na fenomény jako divák, tak je tomu v případě vědy,
ale pouze myšlením, je v tu samou chvíli skutečnou niternou činností, které má svůj důsledek
v lidském životě a ukazuje tím, co je doopravdy skutečností.”
Fenomenologie před nás staví množství úkolů: naslouchání pacientovi, když líčí své
zážitky, naslouchání a odpovídání - ve chvíli, kdy se vžijeme do jeho osoby; to vše nám
fenomenologie přináší, aby nám jasně předestřela před oči psychický stav, který pacient opravdu
prožívá a bere tak v úvahu, jak jsou tyto stavy ve vztahu mezi sebou navzájem. Definuje jej tak
přesně, jak je to jen možné. Ukazuje, jak se od sebe navzájem liší. A dává jim určitá jména, a to
taková, která tvoří přesnou terminologii. A tak rozpoznáváme takové fenomény, jako jsou
halucinace, nutkání, fóbie, extatické nálady, myšlenkové bloky, atd. Jinými slovy - prvky
neobvyklých nebo abnormálních zážitků. Jakmile jsou (roz)poznané, jsou následně objasněny
na základě svých typických znaků a důležitosti. Tak například halucinace budou objasněny
na základě citových komplikací vzhledem k jejich obsahu a trvání. Budou odlišeny
od hysterických halucinací, rozdíly pak budou definovány a obojí bude znovu odlišeno
od představ - normálních a neobvyklých.
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Jelikož nikdy nemůžeme vnímat psychické zážitky jiných bezprostředním způsobem,
zbývá nám pouze vytvořit si nějaký druh jejich reprezentace. Musí zde být akt vcítění se, a to
vyvolávaný pacientovým popisem všech charakteristik zážitků - často pomocí negativního popisu
čím nejsou. Náš „průvodce“ nám s tím vším pomáhá, vychází z pacientova sděleného prožívání,
které může být vyvoláno a ověřeno v průběhu osobní konverzace. Stálý úkol psychopatologů je,
v těchto sdílených zážitcích hodnocení pacienta jako svědka.
Je zřejmé, že v tomto psychologickém zkoumání - jsou popisované pokusy odlišné
od pokusů v přírodních vědách, protože objekt zkoumání (pacientův vnitřní život), je pro smysly
neexistující a my tudíž můžeme mít pouze jeho reprezentaci. Nicméně zde fungují stejné logické
principy. Popis vyžaduje vytvoření systematických kategorií, stejně jako důkaz vztahu;
uspořádaná posloupnost nebo spojitost na jedné straně a sporadická vystoupení na straně druhé
neukazují vztah nebo přechod. Vytvoření nástroje deskriptivní metody, založené na empatii
v psychopatologii, je sine qua non moderní psychiatrie. Byla používána dlouho před Jaspersem
a stejně pak po něm, a to všemi. Ale ne všichni, kdo ji používají, jsou si toho plně vědomi a tato
nejasnost ohledně této metody vede k jejímu nesprávnému používání, nepochopení a k mylnému
použití látky.
Druhým (snad nejdůležitějším) tématem práce - je rozdíl mezi dvěma způsoby porozumění
psychickému fenoménu:
a) porozumění smyslu,
a následně
b) objasnění příčinných vztahů.
Tento termín vyžaduje další upřesnění. Zaprvé, výrazy nejsou v žádném jazyce, včetně
němčiny, evidentní. Jsou to technické termíny psychopatologie a takto jsou konkrétně definovány.
Kritické hlasy, proti vytváření přesné terminologie v psychopatologii, se ozývají poměrně často.
Je zde jistá (ne zcela neoprávněná) nedůvěra k novým slovům. „Co to je, co se snaží skrýt?
S největší pravděpodobností je to nevědomost.” V tomto ohledu není opatrnosti nikdy nazbyt.
Na druhou stranu kritika často přichází od mnoha lidí, kteří si pro sebe a pro své pohodlí staví
skleníky. Výrazy, které se staly všedními a už dlouhou dobu neděsí naše uši, jako „nevědomí, id,
super-ego, ego“ a mnohé další - jsou ve skutečnosti výtvory, nicméně přesně definující svůj účel,
protože nyní již působí všedně a nezajímavě. Jaspers definuje dva způsoby porozumění
a vysvětluje je následovně:
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a) Ponoříme se do duševního stavu a pomocí empatie porozumíme, jak jedna psychická
událost smysluplně vyplývá z druhé.
b) Opakovanými zkušenostmi zjišťujeme, že množství fenoménů je často spojeno dohromady
a na tomto základě vysvětlujeme náhodné spojení.
Náhodná spojení jsou univerzální, význam však nikoliv. O všem na světě lze říci, že má
příčinu nebo příčiny. Ale ne o všem, dokonce ani o každém duševním stavu nebo zkušenosti,
se nedá říci, že má význam. V přírodních vědách se pokoušíme pevně uchopit pouze jeden druh
vztahu, kterým je příčinný vztah. Zkoumáním událostí, experimentováním a sbíráním množství
příkladů se pokoušíme formulovat pravidla a zákony.
V psychopatologii také nacházíme příčinný vztah. Příkladem by byl vztah mezi nemocemi
očí a halucinacemi, nebo zranění na hippocampu a ztrátou schopnosti učit se. Ale doposud nevíme,
jak takto získané poznatky obecně aplikovat. Obecné zákonitosti také nacházíme v různých
dědičných souvislostech určitých mentálních nemocí. Ale je poměrně vzácné, najdeme-li takové
obecné pravidlo, jako je například to, že „neexistuje všeobecná paralýza (General Paralysis)
duševně chorého, který by nebyl nakažen syfilis”. Je zde nesmírné množství duševních nemocí,
které se vymykají všem takovým formulacím.
V přírodních vědách hledáme pouze příčinné souvislosti. Ale v psychologii
a psychopatologii je naše tázání se po vědění také uspokojeno - a to porozuměním zcela odlišného
druhu souvislosti. Psychické události ze sebe navzájem „vyplouvají na povrch“ takovým
způsobem, kterému nemůžeme rozumět. Okamžitě, jaksi „uvnitř“ chápeme, že útoční lidé se
snadno rozčílí, nebo že v podváděných lidech naroste nedůvěra. Takto rozumíme psychickým
reakcím ze zkušenosti. Chápeme, jak vznikají vášně, narůstání chyb, význam halucinace nebo snu.
Chápeme, jak pacient vidí sám sebe, a jak se tento způsob sebepochopení stává dalším faktorem
v jeho psychickém vývoji. Důkaz pro tento typ chápání významu není získatelný induktivně (skrze
opakující se události), ale přináší svou vlastní schopnost přesvědčení - tedy je něčím definitivním.
Pro ilustraci Jaspers (Jaspers, 1965) uvádí M. Montaigna.
Plutarch říká o lidech, kteří plýtvají svými pocity na domácí mazlíčky, jako jsou morčata
nebo psi, že jestliže je prvek lásky společný nám všem, zbaven určitého přiměřeného objektu,
vyhledá si něco bezvýznamného a falešného, než by zůstal nečinný. Stejně tak i duch (psýché)
si ve svém „puzení“ upřednostní třeba i nějaký nesmyslný a vymyšlený objekt raději, než by se
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vzdal veškeré své hnací síly. Nebo i svého snažení. Proč si potom nepodržet, a to v dobrém
i špatném slova smyslu něco, na čem můžeme dát průchod svému hněvu?
Jistě každý z nás vnímá sílu těchto argumentů, které zní velmi přesvědčivě. Připadá nám
to jako něco samozřejmého, co nemůže být popřeno. Psychologie smysluplného fenoménu
je vybudována výhradně na tomto druhu bezprostřední zkušenosti objektivního, nezávislého
a srozumitelného spojení. Jaspers nazývá tuto oblast psychologie výrazem verstehende
Psychologie, který je obtížně přeložitelný tak, aby vystihl přesně význam slovní vazby (například
jako termín „psychologie smysluplných spojení“ nebo „smysluplných fenoménů“). Přijít
na srozumitelné spojení ještě nedokazuje v konkrétním příkladu, že toto spojení zde skutečně je,
ale dokonce ani to, že ve skutečnosti vůbec existuje.
Ve výše uvedeném příkladu je spolehlivě dokázáno, že frustrovaná láska (nebo nenávist)
hledá „ventil”, kterým by se upnula k symbolům, spíše než by zůstala neuspokojená, a to je posléze
vztaženo na fenomén chování zvířecích miláčků. Nicméně - i tento konkrétní příklad může být
falešný. A tak tedy, zda srozumitelné spojení je skutečné, nezáleží pouze na jeho očividné, jevící
se povaze. Tato skutečnost závisí primárně na hmatatelných faktech, která jsou vždy neúplná,
a tak je naše porozumění (více či méně) závislé na interpretacích, které pouze zřídka dosáhnou
nějakého stupně úplné, nebo přesvědčivé objektivity.
Porozumění je základní lidskou aktivitou, která odpradávna přesahovala své vlastní
metodické, vědomé a vědecké způsoby. Všechno, co jsem dosud udělal, vyvozuje Jaspers,
(1965:303) je k tomu: „… abych spojil psychiatrickou realitu s tradiční humánností“. Nyní,
při pohledu zpět, se zdá překvapující, že takováto zásadní věc mohla být opomenuta a že z ní
v psychiatrii vyrostl takový „vetřelec“. V jistém slova smyslu lze konstatovat, že během období,
kdy psychopatologie byla omezena a spoutána, zde vzrostlo metodické chápání něčeho, co zde
vždy bylo přítomné, ale zůstávalo v zapomnění, aby se posléze objevilo ve zvláštním
a pozoruhodném opaku skrze zrcadlo, jak tomu bylo ve Freudově psychoanalýze – nepochopení
samo o sobě. Tento způsob byl srozumitelný pro vědecké chápání v tom, aby svalil vinu tohoto
prožívání na lidskou realitu a na lidské duševní hodnoty, obsažené v jeho psychózách.
Idea dvou způsobů, Werstehen und Erklaren, je často vyjádřena v dichotomii „rozvoj
versus proces“. Položme si otázku: je daná zkušenost, kterou nám pacient popisuje, výsledkem
předcházejícího psychického zážitku? A my pak na jeho základě můžeme empaticky rozumět
pacientově zkušenosti a tomu, jak k ní dochází? Nebo je takové smysluplné chápání nemožné
447

a tato zkušenost je pouze epifenoménem zásadní racionální změny? Jinými slovy, je tato zkušenost
výsledkem psychogenního rozvoje nebo následkem zásadního rozumového procesu? Tento
podstatný rozdíl je ve skutečnosti základním kmenem každodenní vědecké práce. Jako takový byl
Jaspersem poprvé popsán ve studii o komplikovaném fenoménu žárlivosti.
V tomto vynikajícím pojednání, je demonstrována možnost dvojího vzniku zkušenosti,
se kterou se tak často setkáváme ve skutečnosti, a zároveň je zde důkladně rozpracována metoda
rozrůznění.

Je

tato

psychopatologie

(smysluplných

spojení)

shodná

s

dynamickou

psychopatologií? Jaspers ukazuje, že dynamická psychopatologie je špatně použitá znalost,
řekněme pseudoznalost, která je interpretována jako příčinné vysvětlení.
V průběhu klinických šetření často provádíme pozorování, které ve skutečnosti nemůžeme
chápat jako smysluplně vyrůstající z pozorovatelných předchozích událostí v pacientově mysli, ale
o nichž přesto věříme, že jim můžeme rozumět. Například Charcot je toho názoru, že typické
rozdělení hysterických anestézií může být chápáno jako smysluplné, protože to odpovídá
přibližným představám, ke kterým jsou pacienti náchylní ohledně své anatomie. Ale pokud nejsou
takovéto teorie nikdy skutečně prokázány jako opravdu jsoucí, musí stále zůstat otevřená otázka,
zda má Charcot pravdu nebo ne.
Když Freud prohlašuje, že potlačení odlišností, tedy nepříjemných zážitků z dětství, vede
později v životě k depresivním postojům, máme analogickou situaci k Charcotovu případu. Nikdy
nemůžeme ukázat, že takovéto potlačující zážitky byly skutečně přítomny v pacientově mysli.
Eislerův dobře známý statistický výzkum, který zkoumá názory psychoanalýzy na souvislost mezi
potlačováním odlišností a určitými osobnostními rysy, není žádným metodologickým cvičením
ve „smysluplném chápání”, ale v „příčinném vysvětlení“. Nelze říci, že Freud neměl v úmyslu
porozumět a pochopit své pacienty. Ba naopak. V důležitosti, která je kladena na toto hledání
smyslu v psychickém životě - jsou si tito dva velcí představitelé psychopatologie velmi podobní.
Proti čemu Jaspers protestuje, je sotva postřehnutelná, ale velmi chybná záměna „chápání,
porozumění za vysvětlení”, kterého se Freud cítil obětí. Smysluplná psychologie má velké
možnosti přinášení nepovšimnutých spojení do vědomí. Ale zda mohu nějakým druhem
pseudosmyluplnosti proniknout dovnitř toho, co je mimořádně vědomé při smyslech a tělesné,
jak je to prohlašováno psychoanalytiky, a obzvláště psychosomatiky, musí i nadále zůstat
otevřenou otázkou.
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Záležitost psychoanalýzy není v žádném případě nejdůležitějším bodem Jaspersovy
psychopatologie. Důvod pro diskusi na toto téma je nicméně fakt, že mimo psychiatrii, je svět
psychopatologie někdy chybně pokládán za synonymum k psychoanalýze. Když Freud začal na
začátku tohoto století publikovat své práce, byl psychiatrický establishment na německy mluvících
univerzitách jednotný v jejich odmítání. Jedinou výjimkou byli Švýcar E. Bleuer z Curychu a jeho
první asistent C. G. Jung. Jaspers však takovou výjimkou nebyl. Od samotného začátku měl
kritický postoj k Freudovým spisům.
Jaspers ve své psychopatologii totiž bojoval proti dvěma směrům: proti Daseinsanalýze
a psychoanalýze. Byl prvním klinickým psychiatrem v Německu, který se postavil kriticky vůči
psychoanalýze.
Ale zatímco mnoho německých psychiatrů během druhé (a začátkem třetí) čtvrtiny
minulého století přistoupilo k mnohem smířlivějším postojům (a dokonce bylo několik
profesorských míst obsazeno lidmi, kteří nakonec uzavřeli s psychoanalýzou kompromis),
Jaspersův postoj se zatvrdil. Za určité vyvrcholení tohoto vývoje lze snad považovat tři Jaspersovy
přednášky, které přednesl při návštěvě na Heidelberské univerzitě v roce 1950. Tyto přednášky
byly později publikovány pod názvem Vernuft und Wiedervernuft in unserer Zeit (Jaspers, 1950).
Jako důležitý a hrozivý příklad „nerozumnosti” Jaspers uvádí: marxismus, psychoanalýzu
a rasismus. Americký filozof W. Kaufmann (1959) ukazuje na zvláštnosti tohoto výběru,
učiněného pouze pět let po Hitlerově porážce, že skutečně člověk nemůže jinak, než sdílet některé
z jeho obav ohledně nedostatku historického pohledu, který Jaspers projevil tímto výběrem.
Jaspersova kritika psychoanalýzy může být nahlížena ze čtyř různých úhlů:
1. Jaspersův postoj zhodnocení Freuda jako člověka a myslitele.
2. Metodologická kritika z pozice psychopatologa (zde se zabýval lékařskými aspekty
psychoanalýzy).
3. Určité otázky organizačního charakteru (jednu z nich lze nazvat “psychoanalýza a idea
univerzity”).
4. Filozofická a antropologická kritika, která je hodnocením psychoanalýzy jako kulturního
fenoménu.
Jaspers (1950:221) říká o Freudovi: „Nemůže být žádných pochyb o tom, že Freudova
postava vysoko převyšuje všechny ostatní psychoanalytiky. Váha jeho bytosti, radikalismus,
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se kterým se drží svých idejí až ad absurdum, jeho bezprostřední znepokojení krizí epochy plné lži,
jeho styl a jeho nesmírná přísnost má mnohem větší efekt, než který byl kdy dosažen některým
z jeho následovníků. Všechny základní koncepty psychoanalýzy vycházejí od něho.”
To není z Jaspersovy strany pouze zcela otevřený obdiv. To je přiznání toho, co je
neoddiskutovatelně Freudův přínos. Nic více. Jaspers vyvozuje, že převládá názor, že nový
skutečný základ pro psychoanalýzu byl získán z psychiatrie, a to převážně samotným Freudem.
Tato znalost se stala součástí vědecké psychiatrie. V dnešní době existují vnitřně nezávislí
psychoterapeuti, kteří milují člověka a chtějí mu pomoci. Také oni používají psychoanalytické
metody bez toho, aby je schvalovali v celém rozsahu (nebo se stávali jejími otroky). Budou
souhlasit s výcvikem analýzy jen pro toho, kdo ji chce podstoupit ze své vlastní svobodné vůle.
Ale nebudou ji požadovat z vědeckých důvodů, či z důvodu víry. Psychoanalýza se zabývá
smysluplnými spojeními bez jakéhokoliv náležitého sebeuvědomění si své vlastní metodologie.
Co Freud popsal, jako příčinná spojení, jsou ve skutečnosti smysluplná spojení. A jako taková jsou
bez rozdílných kategorií vědomí. Zaměňováním smysluplného porozumění s objasňováním příčin
- si psychoanalýza nerozumí sama sobě. A tak touto chybou psychoanalýza upadne do omylu
„zmechanizování”, který je pak chápán jako otevřená komunikace mezi pacientem
a psychoterapeutem.
Způsob, ve kterém se terapie stává efektivní, je diskutabilní. Je známo, že všechny
psychoterapeutické postupy mají své úspěchy, když jsou použity skutečnými psychoterapeutickými osobnostmi. Spokojenost pacientů vychází z mimořádné pozornosti, které se jim
dostane od lékaře - druh Hawthornského efektu- to však nemůže být jednoduše stavěno na roveň
s lékem. Psychoterapie nesmí ztrácet kontakt s lidskou podstatou, ze které se teprve čerpá
opravdová komunikace s pacientem. Psychoterapie je vždy apel na pacientovu vlastní svobodu
rozhodnutí, a to ať už je opětován, nebo ne. Jakmile však dojde, ze strany lékaře, který se snaží
pomoci, k ignorování tohoto apelu, klame pacienta i sám sebe v bláhové naději, že se oba pohybují
ve vědecké - a nikoliv existenciální sféře. A dále tím, že jej přivádí k tomu, co je otázka víry
a mělo by zůstat apelem, jako by to bylo vědecky vysvětlitelné. „Když se oklamaný moderní
člověk“, říká Jaspers, „ztrácející se - v obchodech, senzacích a požitcích cítí nešťastný, zajde
k psychoterapeutovi. Oba již delší dobu nevědí - co je to štěstí a předstírají (tanec), který
po chvíli na konec způsobí, že je oklamán ohledně narůstajícího pocitu marnosti.“ (Lives
of Livning Philosophers, p. 814). V diskusi s Lefébrem (Lives of Living Philosophers: 815).
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Jaspers vyvozuje, že snad můžeme dát souhlas k tomu, aby se upozorňovalo na nebezpečné zaměňování psychologa s knězem, psychoterapeuta s nositelem spásy, se zachráncem. Pravda,
obojí lze navzájem kombinovat. Ale v tom případě by měl každý přesně vědět, co dělá, co hlásá,
pro jaký výkon se cítí kvalifikován. A v žádném případě tam, kde je výkon placen penězi, není
možné začlenit nositele spásy (zachránce) - kněze a filozofy - do psychologické profese, bez ztráty
jejich podstatné povahy. To, co je nazýváno neurózami, není charakterizováno pomocí
smysluplného obsahu jeho výjimečného fenoménu. Tyto obsahy se mohou vyskytovat i v jiných
souvislostech u normálních lidí. Co charakterizuje neurotika, jsou odlišné mechanismy, a to buď
přeměněním psychických problémů do psychických příznaků, jak je tomu, řekněme, v hysterii,
anebo vytvořením mimořádných nad-vědomých mechanizmů nutkání, fóbií, nestálosti afektů.
Tyto symptomy se při normálních stavech stresu vyskytují pouze u menšiny lidí.
Většina lidí to nejhorší a nejotřesnější buď potlačí, zapomene, nechá nedořešené, nebo si
to vytrpí a nějakým způsobem snese, bez zjevení jakýchkoliv mimořádných mechanizmů neurózy.
To se týká organizační povahy psychoanalýzy, kterou Jaspers bere v úvahu v protikladu k vědecké
čestnosti. Je poměrně přísný, nekompromisní ve svých námitkách, týkajících se pojetí instruktáže
analýzy jako nezbytného předpokladu pro získání místa v organizaci, sdružení nebo na univerzitě
a pro získání diplomu. Píše: „Požadavek na instruktáž analýzy, která má být vykonána na sobě
samém jinou osobou, jako podmínka pro přístup k psychoterapeutické praxi, je činem duchovního
násilí. Instruktáž analýzy může být komukoli přístupná, ale nesmí být nikým, nebo od někoho,
vyžadována.“ (Lives of Living Pilosophers, p. 808).
Vyvozuje, že lékař obdrží diplom až poté, co nabyl nezbytné vědomosti získané
svobodným uplatňováním intelektu a založené na opakovaných pozorováních. Instruktáž analýzy
má více společného s Exercitia Spiritualia (od Ignáce z Loyoly), kde dochází k získání pravdy
na základě neustále opakujících se cviků. Instruktáž analýzy vnucuje určité víry, které se spojují
s uchazečovým životním příběhem tak silně, že jsou v něm pevně a hluboce zakořeněny, a tak
z něj vytváří vhodného člena sdružení. Jestliže instruktáž analýzy nevykazuje z hlediska dohlížitele
dostatečný pokrok, dohlížitel může být jednou vyměněn. Jestliže ani toto nepřinese úspěch,
uchazeč musí opustit instruktáž. Tato instruktáž analýzy nemůže být považována
za metodologicky objektivní způsob osvojení si vědomostí. Sebeosvícení a sebepoznání - nemůže
být dosaženo „technikou“ pocházející od „odborníků"; (tito) mohou být úspěšní pouze (díky)
veliké opravdovosti vlastních vnitřních činů nebo díky v existenciální komunikaci
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s jinými lidmi. Jaspers odmítá všechny návrhy slučitelnosti výcvikové analýzy s ideou
univerzitního vzdělání právě tak, jak by mělo být nepřípustné trvat na, řekněme, dosažení
co nejvyššího stupně vědomí Buddhistickou kontemplací nebo jogistickými cvičeními na úkor
vzdání se univerzitního diplomu.
Pro Jasperse leží podstata psychoterapie v „existenciální komunikaci, kterou míní
vzájemné setkání terapeuta a jeho pacienta, vzájemnou „výměnu“ jednoho svobodného subjektu
s druhým, která vzniká mimo jejich bezprostřední kontakt, který nemůže být systematizován,
ani redukován na zákon těla. Z hlediska jednotlivce Jaspers zakouší, že analýza je ponižující,
protože nepřímo obrací to, co musí být svobodná lidská volba odpovědi do mechanicky zpuštěné
změny a zároveň poukazuje na historický fakt, že se sám Freud (ne snad z pouhého opomenutí)
aktivně bránil jakékoliv psychoanalýze své osoby někým jiným. Nejucelenější přehled tohoto
tématu byl pravděpodobně učiněn v sérii tří přednášek, které měl Jaspers jako host na universitě
v Heidelbergu (Vernuft und Wiedervernuft in unserer Zeit, Pieper, 1950).
Jaspers (1950) vyvozuje, že psychoanalýza, uplatňující svůj vliv po celém světě (jak to činí
v současnosti), vytváří mimořádné naděje. Prohlašuje se být vědou o člověku jako takovém.
A snaží se být nositelkou naší záchrany. Původně vycházející z lékařství, které vedlo její vítězný
pochod, přes všechny rozmanité fenomény lidské existence, způsobilo, že se nyní psychoanalýza
chystá podrobit si samotné lékařství.
Nicméně je s podivem, že jakmile se psychoanalytici zabývali očividnými detaily
klinického pozorování, nejsou znepokojeni těmito maličkostmi proto, že by to snad u nich
vyvolávalo vlnu zájmu, ale spíše kvůli důležitosti, kterou mají pro existenci jako Celek.
A tak psychoanalýza je ani ne tak věda, jako spíše filozofie. Jde tedy spíše o filosofii pod maskou
vědy. Psychoanalýza budí zdání všezahrnujícího vědění o člověku, o znalosti podstaty jeho bytí.
Nalézáme psychoanalýzu vyhlašující své požadavky, které jdou daleko nad rámec oblasti
duševních poruch nebo psychologie, v antropologii, dále například v historii, v politice, etice atd.
Nejde pouze o vyhlášení požadavků na tyto disciplíny, ale psychoanalýza se prohlašuje jako základ
všech. Vzhledem k tomu, že vysvětluje celek lidské existence jako reakci a mechanismus,
vynechává svobodu, ba dokonce jedná se svobodou jako s objektem, a tak ji fakticky neguje.
Prezentujíce se jako věda, univerzální věda, přesto je vírou.
Psychoanalytická instruktáž je důležitá, ne kvůli svým aspektům lékařského tréninku, který
může být buďto vědecky platný nebo ne, ale kvůli svému všeobecnému filozofickému významu.
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Být psychoanalytizován není již dávno pouze léčba, ale jako takové se stalo způsobem a smyslem
života. Stalo se určitým způsobem života a samo o sobě vede k nejhlubšímu uspokojení. Nejsou
to pouze pacienti, kteří jsou (po)žádáni, aby byli „vyléčeni“ psychoanalýzou, stejně jako
psychoterapeuté, ale i politici, umělci, učitelé, rodiče - všichni musí být psychoanalytizováni před
tím, než se budou moci stát skutečně sebou samými, skutečnými osobnostmi. Psychoanalýzou,
a to psychoanalýzou samou o sobě - je zabráněno nejen duševním poruchám, špatné výchově,
rozpadu manželství, ale psychoanalýza se stává jedinou skutečnou zábranou proti válkám
a revolucím. Tato víra, tvrdí Jaspers, která je v očividně neustálém, kritickém pohybu, se ve
skutečnosti staví proti jakékoli kritice, která zpochybňuje její základní předpoklady. Takovýto
postoj opomíjí otevřenost vědeckého bádání v pozadí a může pouze vést k utvoření sekt, které drží
pohromadě pomocí konkrétní pseudovíry. Psychoanalýza je v současnosti úspěšná ve svém
uplatňování enormního vlivu. Rozšířený a trvalý životní styl - musí mít příčinu. Podle všeho je
zde upřímná potřeba, která je však falešně uspokojovaná. Jistěže lze namítnout; v této epoše
zmatené lidství touží po osvobození - Psychoanalýza mu však nabízí svobodu zcestnou, která je
tak falešná, jako sám lidský svět, který je v ní jenom odzrcadlený. Touha uniknout z tohoto světa
je sice upřímná, ale na ní není zde, v dnešní době, definitivní odpověď.
Psychoanalýza, která se chápe jako věda, vede k opomenutí a zkreslení samotné vědy.
Tvrdost této kritiky, může být snad lépe posouzena skutečností, že v těchto přednáškách Jaspers
zahrnuje do jednoho celku psychoanalýzu nejen s marxismem, ale také s rasismem. To vše je
mnohem více zarážející vzhledem k datu přednášek, konkrétně roku 1950, což je sotva pět let
po vojenské porážce nacionálního socialismu, ale stále ještě deset let před dopadením Eichmana.
Mnozí, jenž jsou Jaspersovi vděčni a obdivuji se jeho dílu, mají výhrady k jeho názorům.
Člověk může namítat ohledně sporných bodů při léčení (nebo chyb, chcete-li), avšak je obtížné
následovat Jasperse v nepochopení Freuda - jako jedné z největších postav - jako přímého dědice
Goetha, Heineho a Nietzscheho. Nikdo dnes již není překvapený tím, že se Jaspers snažil být
zodpovědným dědicem velké filosofické tradice svobodného a transcendentálního rozumu,
odpovědnosti člověka, kterou má v tomto světě, svojí existencí.
Häfner H.(2013) proto zcela oprávněně vyvozuje, i přes diskutabilní postoje, při výročí
stého vydání jeho Allgemeine Psychopathologie (1913), že Jaspers zpracoval komplexní
psychologický a systematický základ pro psychiatrii. Po Edmundovi Husserlovi, zakladateli
filozofické fenomenologie, uvedl Jaspers do psychopatologie „porozumění“, tj. nepředpokládanou
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reprodukci vědomých jevů. Od filozofa Wilhelma Diltheye dále přijal rozlišení mezi kauzálním
porozuměním (jako prostředkem přístupu k přírodě) a patologickými procesy a hermeneutickým
porozuměním (také nazývaným genetické porozumění), jako způsob přístupu k mentálním jevům.
Jaspers se rozhodl pro filozofii na počátku svého života. Po ukončení právnického studia
absolvoval medicínu, absolvoval psychopatologii bez psychiatrického výcviku, psychologii bez
studia psychologie a usedl na filozofickou židli bez stupně filozofie, vytvořil celoživotní dílo,
jehož rozsah byl téměř nezměrný. Nebo, jak uvádí autoři Fuchs a Wandriszka, v publikaci vydané
rovněž 100 let po vydání jeho Psychopatologie (v roce 1913), že interdisciplinárním významem
Jaspersovy filozofie je směřování k dialogu s medicínou, psychiatrií, psychoterapií
a teologií. Zvláštností Jaspersova myšlení je, že neustále zpochybňuje to hluboce zakořeněné
v člověku a jistě také vědeckou tendenci usazovat se v hotových, zdánlivě bezpečných přístavech.
Rozdělením těchto „inkluzí“ Karl Jaspers dokazuje, že člověk prostě nemá svou vlastní
existenci, ale je „svobodný být“ ve svobodě. Je to však právě tento neoddělitelný akt
sebepochopení, jenž znamená, že člověk tím, že se neustále a neustále překračuje, to filozoficky
znamená: být překonán. Nemoc se proto v podstatě začíná tam, kde se svoboda mění
v neomezenou svévolnost a komunikativní připoutanost k inhibici a donucení. Proto si humánní
medicína konečně přeje uvědomit si a nahradit poškozenou lidskost, patřící do její tělesnosti,
do jeho prostředí a do svého potenciálu svobody, tj. na přesvědčení, že Jaspersovy myšlenky jsou
neustále aktuální, že mohou být plodné zejména pro medicínu, psychiatrii a psychoterapii.
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MOTIVACE PACIENTA V DIABETOLOGICKÉ AMBULANCI
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Edice nakladatelství Mladá Fronta „AESKULAP“ dlouhodobě vydává řadu titulů, které
reflektují aktuální potřeby medicínské praxe. V souvislosti s relativně novým přístupem k léčbě
chronických onemocnění, tzv. pacientem řízenou terapii, se výrazně mění role pacienta i členů
zdravotnického týmu. Smysluplné zavedení praxe pacientem řízené terapie je také závislé
na proaktivitě zdravotnického týmu, jehož předpokladem je systematické vzdělávání zdravotníků.
V tomto kontextu je publikace počinem, který jednoznačně přispívá k postupné změně tradičních
rolí „expert-laik“.
Česká diabetologická společnost JEP se dlouhodobě zaměřuje na psychologické
vzdělávání zdravotnických pracovníků. Pod vedením profesorky J. Perušičové byla v roce 2000
založena Psychologická sekce, v roce 2007 byly díky doc. S. Lacigové vytipovány tzv. Pevné body
péče o diabetiky. V roce 2017 proběhlo X. mezioborové setkání diabetologů, psychiatrů
a psychologů, které inspirovalo autory k vytvoření této publikace. Pohledy odborníků
participujících na komplexní léčbě diabetu (diabetolog, psycholog, psychiatr, nutriční terapeut)
zdůrazňují roli motivace v procesu terapeutické změny. Důležitým předpokladem adherence
k léčbě je bezesporu vhodně vedený motivační rozhovor. Jednotlivé kapitoly pragmaticky
vycházejí z psychologické stránky mezilidské komunikace. Akcent je položen na fáze rozhovoru
mezi lékařem a pacientem v kontextu dlouhodobé motivace a změny životního stylu diabetika.
Menší prostor je, ke škodě věci, věnován vztahové stránce sdělení a jejímu vlivu
na sebeakceptaci pacienta. Dílčí témata vhodně dokreslují kasuistiky z každodenní diabetologické
praxe, stručně okomentované psychologem. Problematiku adherence k léčbě ilustrují výsledky
šetření u souboru pacientů Diabetologie v Hradci Králové a FN v Plzni. Z pohledu samotných
pacientů je role zdravotníků nezastupitelná, přičemž kromě nezbytné informace preferují také
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„pomáhající“ partnerský vztah. Součástí publikace je také Přehled seminářů pořádaných
Psychologickou sekcí při České diabetologické společnosti, který ilustruje relativně vzácný
příklad snahy o komplexní léčbu jednoho z nejrozšířenějších psychosomatických onemocnění
v ČR.
Publikace bezesporu splňuje účel, který si její autoři vytýčili: „aby čtenáři-odborná
veřejnost, v knize nalezli inspiraci pro svou každodenní práci s pacienty.“
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Kniha M. Kolaříka je dalším příspěvkem, který významně obohatí nabídku odborné
literatury, určené jak studentům vysokých škol v humanitních směrech, a to v sociálních oborech,
zejména psychologie, sociální práce či sociální pedagogiky, pedagogiky, sociologie, ale
i pracovníků profesí, které využívají poznatky interakčního psychologického výcviku v praxi
managementu či řízení apod. Autor se uvedenému tématu věnuje dostatečně dlouho – od první
publikace stejného názvu v roce 2006 na UP Olomouc, až po recenzovaný poslední doplněný
výtisk. Je pravda, že existuje řada publikací k danému tématu, ale problémem je, že většinou
se jedná o teoretické vhledy, ale textů SPV srozumitelných pro praxi je poměrně málo.
Text je rozvržen do dvou bloků. První část se věnuje základům SPV a tréninkovým
skupinám včetně historie vývoje SPV v České republice a vymezení sociálně-psychologického
výcviku vůči ostatním aplikovaným formám práce ve skupině. Autor jednoznačně vymezuje
podmínky pro práci ve skupině SPV: pravidla, cíle, techniky, volbu výcvikových metod včetně
postupu realizace technik ve skupině. Poslední blok první části publikace je věnován vedení
skupin, tj. úloha vedoucího ve výcviku, styl a spoluvedení skupiny a různých skladeb účastníků
skupin. Lze uvítat, že součástí kapitoly je i rizikové chování „zkušených“ vedoucích, což bývá
často opomíjeno a mnohdy i bagatelizováno, protože i když se jedná o profesionály, tak přece lze
očekávat chyby v postupech a komunikačních vazbách v rámci výcviku SPV. Osobnostně
komponovaný vedoucí, který se ujímá výcviku v SPV, ne „že by měl být“ (tak se obvykle hovoří
v optativech), ale musí být v dobrém psychickém, zdravotním stavu a dobré sociální situovanosti,
tj. v čase, kdy neprochází žádnou osobnostní krizovou situací (rozchod, rozvod, závažné
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onemocnění v rodině apod.), protože se vše promítne do jeho chování v rámci výcviku SPV
a poznamená to jeho vazby, akceptaci druhých.
Druhá část se již věnuje praktickým návodům technik ve skupině interakčního
psychologického výcviku: seznámení (64 technik), spolupráce (24 technik), komunikace (64
technik), důvěra (19 technik), sebepoznání (39 technik), celodenní /pobytové techniky (3).
Je škoda, že autor také podrobněji neuvádí jeden důležitý faktor při výcviku SPV, a tím
jsou jasné požadavky na prostor, kde se lidé setkávají, na přítomnost cizích osob, prostě nutnost
znát a připravit si organizaci místa setkávání, protože prostor není netečné médium. Prostor
je manipulativní. Souvisí to i s nutností zabezpečit i stravování, ev. přesnídávky. Autor velmi
dobře zpracovává interakční techniky SPV, ale částečně, svým profesním zaměřením, se orientuje
výrazně na procesní psychologickou stránku výcviku a méně rovněž důležitému předpokladu
úspěšnosti SPV, a tím je prostor „spacium“, místo určené k lidskému obývání, prožívání, nikoliv
pouze locus, ve smyslu prázdného prostoru. Škoda, že autor také nečerpal z literatury, kterou ale
asi zná, ale není uvedena v literatuře. Tím je například práce L. Němcová, J. Svoboda (Praxe
dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin, Praha/Kroměříž: Triton 2017).
Publikaci lze plně doporučit všem zájemcům o interakční psychologický výcvik, jako
skvělou pomůcku, navíc velmi dobře prakticky využitelnou v rámci SPV.
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