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Editorial 
 

 

Vážení čtenáři, 

 

držíte v rukou již páté vydání čísla časopisu Aplikovaná psychologie/Applied 

Psychology. Jsme rádi, že našemu časopisu zachováváte přízeň, důkazem je i větší počet 

příspěvků od našich čtenářů, které redakční rada pečlivě posuzuje. V tomto čísle Vám 

předkládá šest příspěvků a rozhovor s význačnou osobností československé a české 

psychologie, doc. PhDr. Soňou Hermochovou, CSc. na téma Škola z pohledu aplikované 

psychologie.  

 

V aktuálním čísle si můžete přečíst články z oblastí například klinické, lékařské či 

pedagogické psychologie a dalších psychologických disciplín. V tomto čísle uvádíme i překlad 

textu z německého jazyka, vybrané pasáže z práce Wolfganga Metzgera. 

 

 
 
 

Jménem redakční rady časopisu: 

PhDr. Jan Lepeška, Ph.D. 

výkonný redaktor 
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Česká validizační studie škály Krátká temná trojice  
(Short Dark Triad, SD3) 

Czech Validation Study of the Short Dark Triad (SD3) 

Tereza Mejzlíková, Marek Preiss, Jana Maliňáková, Miloslava Raisová, Eva Bolceková 

 

Abstrakt 

Práce se zabývá převodem škály Krátká temná trojice (Short Dark Triad, SD3) autorské 

dvojice Daniela N. Jonese a Delroye L. Paulhuse (2014) do českého jazyka. Autoři škálu 

přeložili a administrovali do/v souboru běžné populace ve věku 18–84 let (N = 270). 

Instrument měří tři společensky záporné nekónické osobnostní rysy. Používá se ve výzkumu, v 

oblasti personalistiky a výběru vhodných uchazečů na určité pozice, ve forenzní i v klinické 

praxi. V této studii předkládáme výsledky položkové analýzy, ověření faktorové struktury 

škály, reliability a dále souvislosti s demografickými vlastnostmi testovaných osob. Věk 

negativně koreloval se všemi třemi škálami a u škály machiavellismu a psychopatie jsme zjistili 

statisticky významný rozdíl mezi muži a ženami. Psychometrické vlastnosti české verze jsou 

relativně uspokojivé; použití v praxi a interpretace výsledků ale musí být uvážlivé. V 

budoucích výzkumech by měla být podrobněji zjišťována její test-retestová reliabilita, která 

byla v předkládané studii provedena pouze na malém vzorku a dále například míra ovlivnění 

skórů situací zkoušky nebo výběru.  

 

Klíčová slova:  

Temná trojice, narcismus, machiavellismus, psychopatie, nekónický 

 

Abstract 

The presented study focused on the conversion of Daniel N. Jones´s and Delroy  

L. Paulhus´s (2014) Short Dark Triad to the Czech language. The authors translated and 

administered the scale to a group of participants from the general population with age from 18-

84 years (N = 270). The instrument evaluates three socially negative non-clinical personality 

traits. It is, used in research, human resources area and during job interviews for specific 

positions, forensic and clinical practice. The present study presents the results of item analysis, 

confirmatory factor analysis of the three-factor model of the scale, reliability, and further the 

relationship of results with demogaphic variables. Age was significantly negatively correlated 

with all three scales, while gender differences were found only in Machiavellianism and 

Psychopathy. Psychometric properties of Czech version of Short Dark Triad are acceptable, but 

its use in practise and interpretation of results must be cautious. Future studies should focus on 

more detailed test-retest reliability, as in the presented study this was done only on a small 

group of participants, or the influence of social desirability and specific selection situations. 

 

Key words:  

Dark Triad, Narcissism, Machiavellianism, Psychopathy, subclinical 

 

Úvod 

Tato práce se zabývá v našich podmínkách poměrně novou a méně známou škálou 

Krátká temná trojice (Short Dark Triad, SD3) autorské dvojice Daniela N. Jonese a Delroye L. 

Paulhuse (2014). Jde o metodu určenou k zachycení tří společensky záporných rozměrů/rysů 
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osobnosti: machiavellismu, neklinického narcismu a neklinické psychopatie. Podobně 

zaměřené metody v českých podmínkách doposud chybí. Využití škály spatřujeme zejména ve 

forenzní praxi a v oblasti personalistiky a výběru zaměstnanců na určité pracovní pozice.  

Konstrukce této škály vychází z konceptu Dark Triad (temná trojice, dále DT), což je 

termín označující souhrnně již zmíněné tři tzv. sociálně averzivní dimenze/rozměry osobnosti. 

Autory tohoto psychologického konceptu jsou psychologové Delroy Paulhus a Kevin Williams 

(2002). Podle autorů mají tyto dimenze osobnosti některé společné rysy a jsou shodně 

popisovány jako „sociálně zlovolný charakter s tendencí k sebeprosazování, emoč-nímu 

chladu, neupřímnosti a k agresivitě“ (str. 557). Použití termínu „temný“ tedy znamená, že lidé 

mající tyto vlastnosti mají tzv. „zlovolné“ vlastnosti (Paulhus a Williams, 2002). 

Jak již bylo zmíněno, narcismus a psychopatie tvořící ještě s machiavellismem temnou 

trojici nejsou v pojetí autorů chápány ve smyslu klinické diagnostické jednotky označující 

určité duševní onemocnění, tj. poruchu osobnosti. Jde o pojetí neklinické akcentace osobnosti, 

která jedinci umožňuje relativně normální fungování v osobním i v pracovním životě. Někteří 

výzkumníci navrhli rozšíření DT o čtvrtý „tmavý rys” a označení konceptu jako Dark Tetrad 

(temna čtveřice). Jedná se o každodenní sadismus, definovaný jako potěšení z utrpení druhých 

(enjoyment of cruelty), který je vlastně nejčastější doprovodnou charakteristikou DT. Podle 

některých studií sadismus vysoce koreluje s DT a predikuje antisociální chování ještě lépe než 

samotná triáda (Chabrol et al., 2009). Kromě sadismu byly jako další doprovodné důležité rysy 

osobnosti navrženy například Furnhamem a kolegy (2013) hraniční porucha osobnosti  

a sklon k riskování při dosahování určité pracovní pozice (status-driven risk-taking). 

 

Koncept temné trojice (Dark Triad) 

Tři složky temné trojice jsou koncepčně odlišné, i když některé výzkumy ukazují, že se 

do jisté míry překrývají (McHoskey et al., 1998). Všechny tři jsou však shodně spojeny  

s necitlivým manipulativním interpersonálním stylem jednání, s nedostatkem empatie (Jones a 

 Paulhus, 2011a, 2011b), s interpersonálním nepřátelstvím a tendencí využívat ostatní ke svému 

prospěchu (Egan a McCorkindale, 2007; Lynam a Gaughan, 2011). Všechny tři vedou ke 

zvýšení kontraproduktivního chování. Není neobvyklé, že osoby s vysokým skóre v těchto 

dimenzích dosahují často vysokých pracovních pozic, v nichž se mohou dopouštět 

nezodpovědného, neetického až kriminálního chování. V nejkrajnějších případech zcela 

rozvracejí firmy, které řídí (Furnham et al., 2013). Někteří vědci však tvrdí, že v určité míře 

mohou mít tyto faktory i pozitivní efekt (např. vysoké nasazení a ctižádostivost takového 

zaměstnance, soupeřivost, rychlé a úspěšné dosahování řady pracovních úkolů apod.). 

Výsledky prokazují, že je tomu tak jen v počátcích. Jakmile tyto osoby získají dostatečný vliv, 

jejich destruktivní povaha se nevyhnutelně projeví. 

Co se týče pohlaví, řada studií prokázala, že muži tendují k vyšším skórům než ženy  

u narcismu (Twenge et al., 2008), machiavellismu (Dahling et al., 2008) i u psychopatie (Cale a 

Lilienfeld, 2002), ačkoliv velikosti rozdílů se mění v závislosti na použitém nástroji měření. 

Někteří autoři koncept DT kritizují. Důvodem je velice široké pojetí neklinické psychopatie, 

která je popisována jako „konstelace interpersonálních a afektivních rysů a rysů chování“ 

(Glenn a Sellbom, 2015, str. 361-2). Na machiavellismus a narcismus tak lze pohlížet jako na 

dispozici nebo znaky psychopatie.  
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Machiavellismus 

Machiavellismus nebyl nikdy zmíněn v Diagnostickém a statistickém manuálu 

psychických poruch (DSM), byl pojat pouze jako samostatný osobnostní konstrukt. Týká se 

strategie chování zahrnující manipulaci s ostatními pro získání osobních cílů a zvýšení  

a udržení moci nad druhými. Tato strategie se vyznačuje sklonem ke zneužívání druhých, 

cynickým pohrdáním morálkou, sobectvím a sklony k podvodnému jednání a k vykořisťování 

okolí. Jednou ze strategií osob s rysy machiavelismu je i uplatňování neracionálních taktik  

(tj. klamání, lži, užívání lichotek a další působení na emoce) (Jakobwitz a Egan, 2006).  

 

Neklinický narcismus 

Výklad neklinického narcismu zahrnuje vlastnosti jako velikášství, pocity vlastní 

superiority, nárokování výhod pro sebe, dominanci, nadřazenost, sebestřednost, pýchu, sobectví 

a nedostatek empatie. Daný jedinec je vychloubačný, extrovertní a sám sebe vnímá jako 

jedinečnou bytost, která je v porovnání s ostatními chytřejší a atraktivnější (Campbell, 1999; 

Campbell et al., 2002; Bartoš, 2010a, 2010b). Podle závěrů studie z roku 2003 (Baumeister et 

al., 2000) má v sobě narcismus určité nebezpečné aspekty, které se mohou na interpersonální 

rovině projevovat násilím. Narcismus může mít dvě podoby. Jedná se o grandiózní (zjevnou) a 

o zranitelnou (skrytou) formu narcismu. Oba druhy obsahují rysy domýšlivosti, arogance a 

sklony k upřednostňování vlastních potřeb. Rohman et al. (2012) spojují grandiózní narcismus 

s vysokou sebeúctou a nezávislostí na ostatních, naproti tomu zranitelná podoba se vyznačuje 

nízkou sebeúctou a závislostí na okolí. 

 

Neklinická psychopatie 

V pojetí autorů konceptu DT (Paulhus a Williams, 2002) je neklinická psychopatie 

chápána jako trvalé asociální chování spojené s určitými rizikovými osobnostními vlastnostmi. 

Základními charakteristickými rysy jsou zejména vysoká impulzivita, vyhledávání vzrušení 

spolu s nízkou empatií a úzkostností. Osoby s rysem neklinické psychopatie jsou dále typické 

sobectvím, manipulativním jednáním, lhostejností vůči druhým, sociální nezodpovědností a 

sklonem k riskování (Hare, 1985; Skeem et al., 2011).   

 

Měření dimenzí temné triády 

K měření dimenzí DT nebo celého konstruktu DT se používají nejčastěji dotazníky. 

Buď jde o sebehodnotící dotazníky, nebo o dotazníky, v nichž je určitý jedinec posuzován 

jinou osobou (např. spolupracovníkem). Vzhledem k nepřesnosti subjektivního hodnocení  

a k pravděpodobné tendenci zkreslovat v pozitivním směru sebehodnocení u některých osob  

a v určitých situacích (např. situace výběru na určitou pracovní pozici) se oba způsoby měření 

ukazují jako metodologicky problematické k zachycení společensky averzivních rysů osobnosti 

(O'Boyle et al., 2012).  

Vlastnosti temné trojice byly před vznikem škály tradičně měřeny zvlášť.   

K měření narcismu byl nejčastěji používán Narcissistic Personality Inventory (NPI),  

k měření machiavellismu MACH-IV a k měření psychopatie Self-Report Psychopathy Scale 

(SRP). Škála Krátká temná trojice (Short Dark Triad, SD3) byla Jonesem a Paulhusem 

vyvinuta v roce 2011 s cílem poskytnout jednotnější hodnocení averzivních vlastností 

osobnosti a zkrátit původní délku měření jednotlivých rysů. 
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Furnham s kolegy (2013) provedli s odstupem let revizi konceptu. Jako nejpoužívanější 

krátké nástroje k měření celého konstruktu DT jsou v zahraničí podle této revize dvě škály: 

„The Dirty Dozen“ (Špinavý/Temný Tucet nebo Temná dvanáctka, Jonason a Webster, 2010) a 

Short Dark Triad (SD3, Krátká Temná Trojice, Jones a Paulhus, 2011a).   

 

Cíl studie 

Našim cílem bylo do forenzní i klinické praxe přispět nástrojem pro měření vlastností 

zahrnutých do DT, který by byl krátký a spolehlivý a který v našich podmínkách doposud 

chybí. Z toho důvodu jsme se rozhodli pro validizaci SD3, která je jednou z nejčastěji 

používaných metod v zahraničí k tomuto účelu. 

 

Metodika a soubory 

V naší práci jsme validizovali škálu Krátká temná trojice (Short Dark Triad, dále SD3) 

autorské dvojice Jonese a Paulhuse (2014). Škála je určena k hodnocení vlastností zahrnutých 

do DT: machiavellismu (manipulativní jednání, a manipulative attitude), neklinického narcismu 

(nadměrná sebeláska, excessive self-love) a z neklinické psychopatie (nedostatek empatie, lack 

of empathy). Původní škála se skládá z 27 položek. Pro každou dimenzi DT  

je určeno vždy 9 položek hodnocených na škále 1 až 5. Minimum bodů pro každou dimenzi  

je tedy 9 a maximum 45.   

Metodu SD3 jsme přeložili do českého jazyka a provedli další úpravu překladu tak, aby 

byla pro respondenty v českém prostředí srozumitelná. Autoři originální škály – Daniel N. 

Jones a Delroy L. Paulhus dali písemný souhlas (e-mailová komunikace s první autorkou 

článku) s převodem do českého jazyka a publikací škály. V české verzi škály jsme po pilotní 

studii dvě položky úplně vyloučili na základě nízkých korelací s příslušným skórem a v rámci 

začlenění dotazníku do testové baterie přidali čtyři položky určené na konzistenci. Jednalo se o 

otázky, které se týkaly např. aktuálního počasí. Tudíž námi upravená verze má místo 

původních 27 položek 25 položek týkajících se samotné DT a 4 položky na konzistenci 

odpovědí. Položky jsou respondenty hodnoceny na pětibodové škále v rozmezí od zcela 

nesouhlasím (1) po zcela souhlasím (5). Skóry jednotlivých škál získáme vypočtením 

součtového skóru u každé dimenze škály. Minimum bodů pro dimenzi machavellismu je 8 a 

maximum 40, pro neklinický narcismus je min. bodů 8 a max. 40, pro neklinickou psychopatii 

je min. bodů 9 a max. 45. Konečná verze české metody je uvedena v Příloze. Studie byla 

schválena etickou komisí Národního ústavu duševního zdraví. 

 

Výzkumné soubory a popis sběru dat 

Původní dotazník představený Jonesem a Paulhusem (2014) byl testován v rámci pilotní 

studie na souboru 150 respondentů s průměrným věkem 39,9 let, převážně středoškolského 

vzdělání (47%). Na základě prvotní statistické analýzy úrovně vnitřní konzistence testu, měřené 

pomocí standardizovaného ukazatele Cronbachovo alfa pak byly vyřazeny položky, které 

vnitřní konzistenci jednotlivých škál snižovaly. Jednalo se o jednu položku ze škály 

machiavellismu („Sdílet svá tajemství s ostatními není moudré.“) a jednu položku ze škály 

narcismu („Trvám na tom, aby mne ostatní respektovali tak, jak si to zasloužím.“). 

Validizační studie zahrnovala 273 respondentů s průměrným věkem 35 let (rozptyl  

18-84 let, SD = 14,08). Ve výzkumném souboru převažovaly ženy (62%), muži byli zastoupeni 

v 36%. Průměrný počet odpracovaných let osob výzkumného souboru byl 12,4 (rozptyl 0-47 
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let). Většina pracujících byla zaměstnaná na plný pracovní úvazek (56,7%) nebo na dohodu o 

provedení práce/dohodu o pracovní činnosti (16,7%). Všichni respondenti byli české 

národnosti.  

V souboru mělo 1,5% osob základní vzdělání, 2,2% osob středoškolské vzdělaní bez 

maturity, 53,1% osob středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Bakalářské vzdělání mělo 

13,2% osob a 29,3% osob magisterské a vyšší vzdělání. 

Škála SD3 byla administrována v rámci komplexní dotazníkové baterie. Inkluzní 

kritéria zahrnovala věk minimálně 18 let, alespoň minimální pracovní zkušenosti a ochotu 

vyplnit dotazníkové metody dobrovolně a bez nároku na honorář. Způsobem náboru 

respondentů byla metoda sněhové koule (snow-ball technique). Jednalo se tedy o typ 

nepravděpodobnostního výběru, kdy nové kontakty byly získávány od osob již zařazených v 

souboru. Vzorek zahrnuje i menší soubor studentů vysoké školy. Tento soubor tvořili studenti 

distančních i prezenčních studijních programů Karlovy univerzity, Policejní akademie a 

University of New York in Prague. Studentům byla stejně jako ostatním respondentům 

zaručena anonymita dat a vyplnění metod bylo na dobrovolné bázi bez jakýchkoli sankcí, 

postihů či naopak výhod.  

Pro účely stanovení test-retestové reliability byla celá baterie opětovně administrovaná 

souboru N = 46 respondentů (58% žen, průměrný věk 35,2 let, SD = 12,2 let), a to s časovým 

odstupem dvou měsíců od první administrace. 

 

VÝSLEDKY 

 

Zpracování dat 

Pro zjištění základních psychometrických charakteristik škály SD3 jsme použili 

vzhledem k nenormálnímu rozložení dat (Shapiro-Wilk test – machiavellismus p = 0,041; 

narcismus p = 0,027; psychopatie p < 0,001) neparametrické metody: Spearmanův korelační 

koeficient a chí-kvadrát pro nalezení vztahů mezi proměnnými a Mann-Whitneyův U-test pro 

zjištění rozdílů mezi skupinami. Pro zjištění a ověření struktury testu jsme použili faktorovou 

analýzu a reliabilitu jednotlivých škál jsme zjišťovali stratifikovaným Cronbachovým 

koeficientem α. Za hladinu statistické významnosti jsme zvolili α < 0,05. Pro zpracování dat 

byly použity statistické programy SPSS 16 a R. 

 

Položková analýza 

Položky vyhodnocujeme vzhledem k jednotlivým škálám podle teoretického modelu. 

Přehled položek v jednotlivých škálách je uveden v Tabulce 1. 
 

Tabulka 1. Přiřazení položek do škál SD3. 

Faktor Položky 

Machiavellismus 2, 7, 11, 14, 18, 23, 26, 29 

Narcismus 1, 6, 12, 16, 19, 22, 25, 27 

Psychopatie 3, 5, 13, 17, 21, 24, 28 
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Všichni respondenti zodpověděli všechny položky. V tabulce uvádíme hodnoty 

průměru, směrodatné odchylky a dalších charakteristik jednotlivých položek. Zešikmení 

rozložení odpovědí se pohybuje mezi -1,17 a 1,82. „Obtížnost“ jednotlivých položek se 

pohybuje mezi 0,30 a 0,81, což můžeme považovat za přijatelné: jediná položka (č. 14) 

překračuje hodnotu 0,8, a to pouze minimálně. Citlivost položek (diskriminační síla) se 

pohybuje mezi 0,20 a 0,58. 

Vnitřní konzistence jednotlivých škál je 0,715, 0,706 a 0,695. Pro celou škálu byl použit 

stratifikovaný koeficient a jeh hodnota dosáhla 0,829. Vlastnosti jednotlivých položek jsou 

uvedeny v Tabulce 2. 

 

 

Tabulka 2. Vlastnosti jednotlivých položek a hodnoty vnitřní konzistence škál SD3. 

Machiavellismus (Cronbachova alfa = 0,715) 

 Položka Průměr SD Zešikmení Obtížnost Citlivost 

2 2,23 1,05 0,52 0,45 0,38 

7 3,44 1,08 -0,39 0,69 0,36 

11 2,15 1,21 0,66 0,43 0,58 

14 4,07 0,99 -1,17 0,81 0,20 

18 2,98 1,49 -0,11 0,60 0,55 

23 3,03 1,23 -0,24 0,61 0,28 

26 1,84 1,07 1,10 0,37 0,52 

29 2,44 1,10 0,35 0,49 0,39 

 

 

 

Narcismus (Cronbachova alfa = 0,706) 

 Položka Průměr SD Zešikmení Obtížnost Citlivost 

1 2,86 1,23 0,18 0,57 0,25 

6 2,29 1,40 0,60 0,46 0,37 

12 1,92 0,96 0,73 0,38 0,39 

16 2,57 1,05 0,20 0,51 0,41 

19 2,96 1,22 0,08 0,59 0,41 

22 2,28 1,15 0,63 0,46 0,56 

25 2,75 1,10 0,04 0,55 0,51 

27 2,91 1,25 0,25 0,58 0,32 
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Psychopatie (Cronbachova alfa = 0,695) 

 Položka Průměr SD Zešikmení Obtížnost Citlivost 

3 2,66 1,30 0,21 0,53 0,48 

5 3,10 1,52 -0,03 0,62 0,37 

8 2,16 1,07 0,70 0,43 0,35 

9 2,25 1,14 0,65 0,45 0,43 

13 1,49 0,82 1,82 0,30 0,37 

17 1,62 1,05 1,72 0,32 0,40 

21 2,30 1,08 0,44 0,46 0,30 

24 1,87 1,06 1,08 0,37 0,34 

28 2,11 1,18 0,67 0,42 0,31 

 

Výsledky v jednotlivých škálách jsou popsány v Tabulce 3 a zobrazeny na Grafu 1. 

 
 

Tabulka 3. Popisné statistiky škál SD3. W – Shapiro-Wilkův test. 

 
   Machiavellismus   Narcismus    Psychopatie 

Minimum 10 8 9 

25.%il 18 17 16 

Medián 22 20 19 

75.%il 26 24 23 

Maximum 36 35 38 

Průměr 22,17 20,53 19,56 

SD 5,37 5,38 5,58 

W 0,992 0,988 0,978 

p 0,04 0,03 0,0003 
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Graf 1. Histogramy skórů škál SD3. 

 

Výsledky škály machiavellismu a narcismu spolu korelují statisticky významně, ale 

slabě (rho = 0,14, p = 0,005); podobně i narcismu a psychopatie (rho = 0,33, p < 0,0001). 

Korelace machiavellismu a psychopatie je středně silná (rho = 0,53, p < 0,0001). Korelace jsou 

znázorněny v Grafu 2. 

 

 

Graf 2. Korelce škál SD3. 
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Faktorová analýza 

Byla provedena konfirmační faktorová analýza podle teoretického modelu (Jones  

a Paulhus, 2011a). Výsledné indexy jsou uvedeny v Tabulce 4.  

 

Tabulka 4. Výsledky konfirmační faktorové analýzy. 

Stupňů volnosti 272 

Chí kvadrát 776 

p < 0,0001 

Index dobré shody 0,81 

Adjustovaný index dobré shody 0,78 

RMSEA 0,08 

NFI 0,64 

NNFI 0,70 

CFI 0,73 

RNI 0,73 

IFI 0,73 

SRMR 0,08 

RMSEA = střední kvadratická chyba aproximace, root mean square error of approximation [Hooper, D., 

Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. 

Journal of Business Research Methods, 6, 53–60], NFI = normed fit index [Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). 

Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88, 588-

606.], NNFI = non- normed fit index, resp. Tucker-Lewis index [Tucker, L. R., & Lewis, C. (1973).  

A reliability coefficient for maximum likelihood factor analysis. Psychometrika, 38, 1-10.], CFI = comparative fit 

index [Gatignon, H. (2010). Confirmatory Factor Analysis in Statistical analysis of management data. DOI: 

10.1007/978-1-4419-1270-1_4], RNI = relative non-centrality index [McDonald R. P. & Marsh, H. W. (1990). 

Choosing a multivariate model: Noncentrality and goodness-of-fit. Psychological Bulletin, 107, 275-255.], IFI = 

incremental fit index [Bollen, K. A. (1989). A new incremental fit index for general structural equation models. 

Sociological Methods & Research, 17(3), 303-316.], SRMR = střední standardizované kvadratické reziduum, 

standardized root mean square residual [Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural equation 

modelling: Guidelines for determining model fit. Journal of Business Research Methods, 6, 53–60]. 

 

Test-retestová reliabilita 

Pro účely stanovení test-retestové reliability byla škála opětovně administrovaná do/v 

souboru 51 respondentů (55% žen, průměrný věk 35,3 let, SD = 12,3 let, převážně 

středoškolského vzdělání 43%) s časovým odstupem dvou měsíců od první administrace. 

Výsledek korelační analýzy ukázal na dobrou úroveň test-retestové reliability 

(machiavellismus: rho = 0,836, p < 0,001, narcismus rho = 0,499, p < 0,001, psychopatie rho = 

0,772, p < 0,001). 

 

Korelace s jinými proměnnými 

Škály SD3 jsme korelovali s výsledky dotazníku BFI-44 (John a Srivastava, 1999,  

v české verzi Hřebíčková et al., 2016). Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 5. 
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Tabulka 5. Korelace škál SD3 a BFI-44. 

 Machiavellismus Narcismus Psychopatie 

Narcismus ,169*   

Psychopatie ,534** ,326**  

Extraverze -,62 ,519** ,55 

Přívětivost -,417** -,146* -,534** 

Svědomitost -,083 ,012 -,314** 

Neuroticismus ,055 -,147* ,125* 

Otevřenost -,083 ,373** ,063 

Poznámka:  * p < 0,05; ** p < 0,01 

 

SD3 a demografické charakteristiky 

Zjišťovali jsme souvislost demografických charakteristik vzhledem ke škále SD3. 

Pokud jde o věk, Spearmanův korelační koeficient poukázal na negativní korelaci  

s jednotlivými dimenzemi machiavellismu (rs = - 0,265; p < 0,01), narcismu (rs =  - 0,219;  

p < 0,01) a psychopatie (rs = - 0,358; p < 0,01). V souvislosti s pohlavím jsme zaznamenali 

vztah mezi pohlavím a dimenzí psychopatie (χ2 = 44,1; p < 0,05;   η2 = 0,07), což je 7% 

vysvětleného rozptylu. Na základě Mann-Whitneyova U-testu byl shledán statisticky 

významný rozdíl v závislosti na pohlaví u machiavellismu (U = 5739; p < 0,01); psychopatie 

(U = 5515; p < 0,01) a celkového skóru SD3 (U = 5621,5; p < 0,05).  

 

Diskuze 

Cílem studie bylo převedení škály SD3 autorů Jonese a Paulhuse (2014) do češtiny, aby 

byl v našem prostředí k dispozici krátký nástroj využitelný pro skríningové účely v rámci 

forenzní i klinické praxe. Výsledky základní statistické analýzy poukázaly na poměrné dobré 

psychometrické vlastnosti nástroje. Hodnota vnitřní konzistence je podle klasifikace předložené 

Saadem a kolegy (1999) na dobré úrovni (Cronbachovo alfa 0,813). Zároveň  

i úroveň vnitřní konzistence pro jednotlivé škály byla na dobré úrovni nad požadovanou 

hladinu úrovně standardizovaného koeficientu Cronbachovo alfa 0,7 (machiavellismus – 0,715; 

narcismus – 0,706; psychopatie – 0,695). Dalším ukazatelem konzistence testu byla analýza 

test-retestové reliability, která byla na vysoké korelace mezi oběma zadáními u všech tří škál 

testu (machiavellismus r = 0,836; narcismus rs = 0,499; psychopatie rs = 0,772; p < 0,001). 

Test lze z pohledu těchto analýz považovat za reliabilní. 

Dále byla zkoumaná závislost získaných skórů na demografických charakteristikách. Z 

výsledků vyplývá, že se zvyšujícím se věkem se snižují jednotlivé skóry v jednotlivých 

dimenzích SD3 (machiavellismus rs = - 0,265; p < 0,01, narcismus rs = - 0,219; p < 0,01 

psychopatie rs = - 0,358; p < 0,01). Možným důvodem by mohlo být sycení dimenzí SD3 jinou 

proměnnou, pravděpodobně impulzivitou, která se s věkem přirozeně snižuje.  
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V souvislosti s pohlavím nebyl statisticky významný rozdíl nalezen pouze v rámci škály 

narcismu. Oproti tomu u škály machiavellismu i psychopatie se výsledky liší podle pohlaví, 

proto jsou percentilové normy pro tyto dvě škály rozděleny pro muže a ženy. V rámci 

konfirmační faktorové analýzy, jsme se pokusili ověřit předem stanovenou hypotézu latentních 

proměnných (faktorů) Tmavé triády (machiavellismus, narcismus a psychopatie). Hodnotili 

jsme původní teoretický model. Hodnota chí-kvadrátu je statisticky významná, což je ale 

vzhledem k závislosti tohoto indikátoru na velikosti vzorku očekávatelné. Proto jsme do 

analýzy zahrnuli další indexy ověřující vhodnost předpokládaného modelu. Hodnota RMSEA 

je 0,08, tj. svědčí spíše proti přijatelnosti modelů [Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff 

criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new 

alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.]. Hodnoty NFI, NNFI, CFI, RNI a IFI 

jsou nízké a také svědčí spíše proti přijatelnosti modelů [Hu & Bentler, 1999]). Index SRMR je 

ve všech případech hraniční, lze ho ale považovat za přijatelný pro dobrou shodu modelů [Hu 

& Bentler, 1999]. Doporučujeme ale využívání dotazníku s obezřetností a další testování 

celého modelu v budoucích studiích je vítané. 

 

Korelace konceptu Tmavé triády s modelem Big Five a s HEXACO modelem 

Určitým rivalem konceptu DT v oblasti psychologie osobnosti je model Big Five (Velká 

pětka, dále BF, blíže např. Hřebíčková et al., 2016). Tento model osobnosti má významné 

vztahy s celým konstruktem DT i s jednotlivými rysy konstruktu. Jakobwitz a Egan (2006) 

zjistili, že dimenze BF – Přívětivost (ochota pomáhat druhým) nejvýrazněji negativně koreluje 

s celým konstruktem DT, zatímco neuroticismus a nízká svědomitost byly spojeny jen s 

určitými dimenzemi DT. Podle Paulhuse a Williamse (2002) narcismus pozitivně koreluje s 

extraverzí (r = 0,42) a otevřeností (r = 0,38) a negativně s přívětivostí (r = 0,36).  

V naší studii jsme tyto výsledky potvrdili, přičemž narcismus koreloval pozitivně  

a ještě silněji s extraverzí (rs = 0,52) a podobně silně, pozitivně s otevřeností (rs = 0,37). 

Korelace s přívětivostí byla významně záporná ale slabší (rs = -0,15) a navíc jsme nalezli  

i slabší statisticky významnou korelaci s neuroticismem (rs = -0,15). V původní studii Paulhuse 

a Williamse (2002) machiavellismus koreluje negativně s přívětivostí (r = -0,47)  

a svědomitostí (r = -0,34). V naší studii jsme opět replikovali silnou, zápornou korelaci 

machiavellismu s přívětivostí (rs = -0,42), ale statisticky významnou korelaci se svědomitostí 

se nám replikovat nepodařilo.  

Podle Vernona a kolegů (2008) má narcismus i machiavellismus významné korelace  

s psychopatií, což bylo potvrzeno i v námi předkládané studii. Hodnota korelace mezi 

jednotlivými dimenzemi je hodnocena podle De Vause (2002). Machiavellismus koreluje 

podstatně až velmi silně s psychopatií (rs = 0,534) a nízko s narcismem (rs = 0,169). Narcismus 

koreluje středně silně až podstatně s psychopatií (rs = 0,326), ale pouze nízko až středně s 

machiavellismem (rs = 0,169). Pozitivní podstatnou až velmi silnou korelaci má dále dimenze 

psychopatie ve vztahu k machiavellismu (rs = 0,534) a střední až podstatně silnou korelaci k 

narcismu (rs = 0,326). Psychopatie dále koreluje se všemi pěti dimenzemi BF extraverze (r = 

0,34), přívětivost (r = -0,25), svědomitost (r = -0,24), neuroticismus (r = -0,34) a otevřenost (r = 

0,24) (Vernon et al., 2008). V naší studii psychopatie korelovala velmi silně, záporně s 

přívětivostí (rs = -0,53), svědomitostí (rs = -0,31). Korelace s neuroticismem byla v naší studii 

nízká ale pozitivní (rs = 0,13). Korelace mezi psychopatií a extraverzí či otevřenosti k nové 

zkušenosti nebyly statisticky významné.  

Dalším modelem osobnosti, u kterého byly sledovány vztahy k DT, je HEXACO 

model. Faktor z HEXACO modelu - “poctivost a pokora” (honesty - humility) se používá k 



266 
 

měření upřímnosti, spravedlnosti, vyhýbání se chtivosti a skromnosti. Tento faktor je v 

kontrastu s asociálním chováním a je velmi blízký teoretickému pojetí konceptu DT. Všechny 

tři rysy DT s tímto faktorem negativně korelují (Aghababaei et al., 2014, Furnham et al., 2013). 

V naší studii jsme se tímto modelem ve vztahu k DT nezabývali a doporučujeme jeho další 

zpracování do budoucích studií. 

 

Omezení a doporučení pro budoucí studie 

Jedním z možných omezení předkládané studie jsou nízké hodnoty některých indexů 

ověřující vhodnost předpokládaného modelu (NFI a NNFI). Z tohoto důvodu doporučujeme 

další zpracování nástroje a ověření modelu předkládaného Jonesem a Paulhusem (2014). 

Dalším omezením studie je administrace pouze dotazníkového nástroje, který mohl být 

ovlivněn sociální desirabilitou a jinými vlivy, proto by bylo vhodné doplnění o další 

nedotazníkové metody pro ověření validity a reliability nástroje. Vzhledem k předpoklá-

danému vztahu mezi DT a HEXACO modelem předložený Aghababaei a kolegy (2014) a 

Furnham a kolegy (2013) bylo by doplnění o tuto metodu do budoucích studií přínosné.  

 

Závěr 

Každý je do určité míry schopen manipulativního chování, ale někteří jsou k němu 

svolnější, a jsou tedy v tomto ohledu „schopnější” než ostatní lidé (Wilson et al., 1996).  

V posledních letech je možné pozorovat prudký nárůst zájmu o koncept DT. Tři dimenze 

osobnosti zahrnuté v tomto modelu jsou spojeny s řadou významných poznatků v oblasti 

interpersonálních vztahů (Jonason et al., 2010), v oblasti sebekontroly (Jones, Paulhus, 2011b) 

a v oblasti empatie (Giammarco a Vernon, 2014). Dosavadní výzkum DT ukazuje korelaci 

konceptu DT s agresí (Jones a Paulhus, 2010), rasismem (Hodson et al., 2009)  

a šikanou (Chabrol et al., 2009). Výzkum zaměřený na temnou triádu se uplatňuje ve forenzní 

oblasti, v oblasti organizace a řízení firem i v oblasti klinické psychologie. U osob s vysokým 

skóre rysů Temné trojice je větší pravděpodobnost ke spáchání trestných činů. Takové osoby 

rovněž na pracovištích vytvářejí sociální úzkost a vážné interpersonální problémy, zejména 

pokud jsou ve vedoucí pozici. V hovorové řeči se někdy nositelé vlastností DT označují jako 

„parazité” na systému. Jejich strategie, ať už v navazování vztahů či budování kariéry, bývají 

obvykle krátkodobé – získat, využít, opustit. 

Tato studie je výsledkem badatelské činnosti podporované Grantovou agenturou České 

republiky, reg. č. 15-03615S. 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). 
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Příloha 

 

Škála „Krátká Temná Trojice“ (Short Dark Triad, SD3) 

Níže uvedená tvrzení popisují postoje, vnímání a chování v různých situacích. 

Ohodnoťte jej dle toho, jak s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte pomocí uvedené stupnice. 

Příslušné číslo napište na řádek vedle každého tvrzení. Prosíme, vždy použijte pouze jedno 

číslo a žádný řádek nevynechejte. 

 

1 2 3 4 5 

Zcela 

nesouhlasím 

Částečně 

nesouhlasím 
Něco mezi 

Částečně 

souhlasím 

Zcela 

souhlasím 

 

______1. Rád/a se seznamuji se známými osobnostmi. 

______2. Důležité lidi je nutné si získat na svoji stranu, ať to stojí, co to stojí. 

______3. Je pravda, že umím být na ostatní zlý/zlá. 

______4. Preferuji zimu před létem. 

______5. Nikdy jsem neporušil/a zákon. (R) 

______6. Stalo se mi, že mne lidé porovnávali se známými osobnostmi. 

______7. Většina lidí je zmanipulovatelná. 

______8. Vyhýbám se nebezpečným situacím. (R) 

______9. Rád/a zpochybňuji autority. 

______10. Co se týče spánku, jsem spíše "ranní ptáče" než "noční sova". 

                        ______11. Je chytré sbírat informace o druhých, které v budoucnu můžeme proti nim  

                                                použít. 

______12. Většina činností ve skupině lidí je beze mě nudná. 

______13. Slíbím cokoli, hlavně abych dostal/a to, co chci. 

______14. Jsou věci, které je dobré před ostatními tajit, protože je nepotřebují vědět.  

______15. Mám radši slané věci než sladké. 

______16. Ostatní mne vnímají jako přirozeného vůdce. 

______17. Baví mě sex s lidmi, které sotva znám. 
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1 2 3 4 5 

Zcela 

nesouhlasím 

Částečně 

nesouhlasím 
Něco mezi 

Částečně 

souhlasím 

Zcela 

souhlasím 

 

______18. Při mstě je dobré počkat si na vhodný okamžik. 

______19. Jsem průměrný člověk. (R) 

______20. Dnes jsem bez energie. 

______21. Lidé, kteří si se mnou zahrávají, toho vždycky litují. 

______22. Vím o sobě, že jsem jedinečný/á, protože to o mně ostatní říkají. 

                        ______23. Snažím se vyvarovat přímým konfliktům s ostatními, protože nikdy                      

                                                nevím, kdy je budu v budoucnu potřebovat. 

______24. Lidé o mně často říkají, že jsem jako neřízená střela. 

______25. Nesnáším být středem pozornosti. (R) 

______26. Rád/a chytře manipuluji s lidmi ve svůj vlastní prospěch. 

______27. Cítím se trapně, když mi někdo skládá poklonu. (R) 

______28. Odplata musí být rychlá a nepříjemná. 

______29. Plánuji věci pro své vlastní dobro a ne pro dobro ostatních. 

 

Skórování: 

Skóry jednotlivých škál získáme vypočtením průměru u každé škály. 

Machiavellismus: 2; 7; 11; 14; 18; 23; 26; 29 (8 položek) 

Narcisismus:  1; 6; 12; 16; 19R; 22; 25R; 27R (8 položek) 

Psychopatie:  3; 5R; 8R; 9; 13; 17; 21; 24; 28 (9 položek) 

Konzistence:   4; 10; 15; 20 
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Integrita osobnosti a související osobnostní charakteristiky 

Personal Integrity and Related Personal Characteristics 
 

Veronika Juríčková; Martina Brázdová; Marek Vranka; Tereza Příhodová; Jan Drahoňovský;  

Václav Jiřička; Petr Novák; Kateřina Příhodová; Marek Preiss 

 

Abstrakt 
Cílem pilotní studie bylo ověřit možnost použití nově vzniklého dotazníku Integrita 

v pracovním prostředí u pachatelů trestné činnosti (N = 48), kteří mohou být na základě 

předchozího chování vnímaní jako potenciálně nebezpečnější a rizikovější skupinou pro 

zaměstnavatele. Kontrolní skupinu (N = 48) tvořili respondenti dělnické třídy reprezentující 

obecnou populaci. Dále jsme sledovali vliv osobnostních charakteristik Big Five a Temné 

triády a sociální žádoucnosti na míru integrity, která byla měřená námi vytvořeným 

dotazníkem. 

 

Klíčová slova:  

Integrita, Big Five, Temná triáda, pachatelé trestné činnosti 

 

Abstract 

The aim of the pilot study was to verify the usage of the newly created scale Integrity in 

workplace in crime offenders (N = 48), who may be evaluated on the basis of previous behavior 

as a potentially more dangerous and risky group for employers. The control group (N = 48) 

consisted of respondents of the working class representing the general population. Furthermore, 

we evaluated the influence of the Big Five and Dark triad personality traits and social 

desirability on the newly developed Integrity scale.  

 

Key words:  

Integrity, Big Five, Dark Triad, Crime Offenders 

 

 

 

Úvod 

Vysoké náklady organizací, společností a firem spojené s krádežemi a podvody přispěly 

ke zvyšujícímu se zájmu o posuzování integrity u zaměstnanců. Testy integrity existují již od 

konce čtyřicátých let a byly původně vyvinuty na posouzení spolehlivosti, integrity a poctivosti 

uchazečů o zaměstnání a na usnadnění předpovídání krádeží a budoucího nečestného chování 

na pracovišti (Ones, Schmidt, Viswesvaran & Lykken, 1996a). Ve výběrovém řízení měly být 

náhradou pro polygrafické testy (Berry, Sackett & Wiemann, 2007). 

Dnes se testy integrity nejčastěji využívají na predikci kontraproduktivního chování 

v práci a jsou součástí výběrových řízení a pracovních pohovorů. Jejich validita se odhaduje  

v rámci tří kategorií: pracovní výkon, obecně kontraproduktivní chování v práci a krádeže 

(Ones & Viswesvaran, 2001). Výsledky studií poukázaly na významnou prediktivní validitu 

pro předvídání pracovní výkonnosti a široké škály kontraproduktivního chování na pracovišti 

(Ones & Viswesvaran, 2001) jako jsou pozdní příchody do práce, poškozování majetku, 
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porušování pravidel a násilí (Ones, Viswesvaran & Schmidt, 2003). Mohou také předvídat 

nezákonné činnosti, užívání drog nebo absence (Sturman & Sherwyn, 2007).  

Některé testy integrity, se pokoušejí měřit i špatnou kontrolu impulzů, nedostatek 

svědomí, nedodržování pravidel a předpisů, nebo organizační kriminalitu obecně (Ones, 

Viswesvaran & Schmidt, 2003). Můžou pomoct zaměstnavatelům určit, který z jejich 

potencionálních zaměstnanců má předpoklady angažovat se v neproduktivním, nebezpečném 

nebo jinak riskantním chování na pracovišti (Sturman & Sherwyn, 2007). Jejich prediktivní 

validita byla prokázána na různých úrovních složitosti zaměstnání jak pro stávající 

zaměstnance, tak pro uchazeče o zaměstnání (Sturman & Sherwyn, 2007). 

Testy integrity můžeme rozdělit na dvě kategorie testů. První z nich tvoří tzv. zjevné 

(overt) testy integrity, které jsou tvořeny ze dvou částí. První zjišťuje postoje ke krádeži  

a zahrnují otázky týkající se četnosti a rozsahu krádeže, inklinace ke krádeži, ruminaci  

o krádeži, vnímání snadnosti krádeže, racionalizací pro krádež a hodnocení vlastní čestnosti  

a druhá se týká akceptování krádeže a jiných přestupků (Berry, Sackett & Wiemann, 2007). 

Položky jsou přímé a „průhledné“ (Marcus, Höft & Riediger, 2006), zaměřeny na měření 

postojů k nečestnému chování (König, Melchers, Kleinmann, Richter & Klehe, 2006). 

Na druhé straně osobnostně orientované (personality-based) nebo nazývané i skryté 

(covert) testy integrity jsou úzce spojeny s běžnými škálami na hodnocení osobnosti, jako je 

například California Psychological Inventory (Berry, Sackett & Wiemann, 2007). Na rozdíl od 

zjevných testů integrity jsou podstatně širší ve svém zaměření a netýkají se jen krádeží. 

Obsahují položky týkající se spolehlivosti, svědomitosti, sociální konformity, vyhledávání 

vzrušení, potíží s autoritou a hostilitou (Berry, Sackett & Wiemann, 2007). Položky jsou často 

převzaté z jiných osobnostních inventářů a jejich vztah k hodnocenému kritériu není vždy 

zřejmý, ale empiricky podporovaný (Marcus, Höft & Riediger, 2006). Jsou tedy zaměřeny na 

měření osobnostních aspektů, o nichž je známo, že souvisejí s kontraproduktivním chováním 

(např. nedostatek svědomí) (König, Melchers, Kleinmann, Richter & Klehe, 2006). 

 

Integrita a osobnostní charakteristiky Big Five 

Meta-analytické výzkumy naznačují, že kontraproduktivní chování je důkazem 

konstruktu obecné deviace založené na osobnosti (Berry, Sackett & Wiemann, 2007; Gruys & 

Sackett, 2003). Mnoho výzkumů se proto začalo zabývat zkoumáním souvislostí integrity  

s různými osobnostními konstrukty, zejména osobnostními charakteristikami pětifaktorového 

modelu osobnosti Big Five (Berry, Sackett & Wiemann, 2007). Někteří autoři vnímají integritu 

jako složitou vlastnost spojenou se svědomitostí, přívětivostí a emoční stabilitou  

a studie také prokázaly statisticky významné korelace mezi integritou a těmito vlastnostmi 

pětifaktorového modelu (Berry, Sackett & Wiemann, 2007; Ones, Viswesvaran & Schmidt, 

2003). Tyto tři osobnostní proměnné ale nezachycují celkové pojetí integrity a neberou tolik 

v potaz rozdíly ve výkonu práce a kontraproduktivním pracovním chování (Murphy & Lee, 

1994; Ones, 1993). 

Použití dotazníkové metody BFI- 44 se ale některým autorů zdá nedostatečné  

a integritu vnímají jako vlastnost, kterou pětifaktorový model přesahuje, a proto nemůže být 

žádnou z jeho dimenzí nahrazená. Autoři Lee, Ashton & De Vires (2005) se domnívají, že  

v pětifaktorovém modelu chybí faktor osobnosti, který by přímo hodnotil individuální rozdíly 

ve vykořisťování a podvodu, které pravděpodobně představují základní charakteristiky těch, 

kteří se dopouštějí delikventního chování na pracovišti. Z tohoto důvodu navrhují spíše použití 

modelu HEXACO, který v porovnání s pětifaktorovým modelem obsahuje šestý faktor nazýván 

jako poctivost - pokora (Honesty- Humility), který Big Five nezachycuje. Tento šestý faktor 
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definují autoři Lee, Ashton & De Vries, (2005) jako upřímnost, čestnost, nedostatek 

domýšlivosti a nedostatek chamtivosti. Podle Záškodné & Dostála (2016) vyjadřuje upřímnost 

a opravdovost v interpersonálních vztazích, férovost, skromnost, neokázalost a nenáročnost. 

Lee, Ashton & De Vries (2005) dále uvádějí, že poctivost - pokora silně negativně korelovala 

s osobnostními konstrukty využívající manipulaci a vykořisťování, jako je machiavelismus s 

primární psychopatií a sociální obratností. Podle jejich názoru žádný z pěti faktorů Big Five 

nekoreloval tak signifikantně s danými proměnnými a vzhledem k tomu předpokládají, že 

použití modelu HEXACO, který zahrnuje poctivost - pokoru, se jeví jako lepší řešení a může 

poskytovat optimálnější reprezentaci struktury osobnostních charakteristik. 

Rust (1999) ale na druhou stranu uvádí, že kombinace vlastností prezentované vysokou 

mírou svědomitosti a přívětivosti a nízkou mírou neuroticismu, jsou ekvivalentem integrity a 

vysvětlují schopnost osobnostních charakteristik Big Five předpovědět pracovní výkon.  

 

Integrita a osobnostní charakteristiky Temné triády 

V uplynulých letech došlo k podstatnému zvýšení zájmu o tzv. „temné“ osobnostní 

charakteristiky, definované jako kontraproduktivní, subklinické a disfunkční dispozice (Hogan 

& Hogan, 2001; Hogan & Kaiser, 2005; Paulhus & Williams, 2002). Nedávné výzkumy 

zaměřené na integritu se také začaly zabývat nejen vztahem integrity s pozitivními 

osobnostními charakteristikami, ale také vztahem integrity s psychopatickými rysy osobnosti 

(Connelly, Lilienfeld & Schmeelk, 2006), které byly výzkumně prokázány.  

Několik společensky odvrácených rysů osobnosti jako je bezohlednost, 

manipulativnost, nízká míra přívětivosti a svědomitosti a nízká úroveň poctivosti - pokory je 

společným základem vlastností Dark Triad (Birkás, Gács & Csathó, 2016). Koncept Dark Triad 

byl navržen na měření tří maladaptivních rysů osobnosti - narcismus, machiavellismus a 

psychopatie - u neklinické populace. Jedinci vyznačující se těmito vlastnosti jsou popisování 

sociálně nežádoucím chováním s tendencemi k přesazování a zviditelňování se, k manipulaci, 

emočnímu chladu, neupřímnosti a agresivitě (Glenn, Shellbon, 2015). Tito jedinci používají 

strategie chování jako klamání, podvádění či vykořisťování jiných, pomocí kterých manipulují 

ostatními. Jejich primárním cílem je získávaní moci a využívání ostatních k dosažení svého 

prospěchu (Lynam, Gaughn, 2011).  

Narcismus zahrnuje osobnostní rysy jako grandiozita, velikášství, dominance či 

nadřazenost, s nadměrným zaměřením na materiální bohatství a fyzický vzhled. 

Machiavellismu odpovídá chladné a manipulativní interpersonální jednání s tendencí využívat 

jiné k dosažení vlastního úspěchu, sklony k podvádění a klamání, drzý a cynický způsob 

komunikace (Carter, 2015). Nejvíce obecně diskutovaná vlastnost v této oblasti je psychopatie, 

popisující jedince, kteří jsou manipulativní, bezohlední, impulzivní, mají sklon k riskantnímu 

chování (Glenn & Shellbon, 2015), vyznačující se nedostatkem empatie, manipulativnosti a 

necitlivosti (Hare, Neuman, 2006). Psychopatie se vykytuje i u subkli-nických populací, od 

klinicky diagnostikovatelných symptomů (např. kriminálního chování) po každodenní projevy 

antisociálního chování v normální populaci (Levenson, Kiehl, & Fitzpatrick, 1995). Osoby 

s vysokou úrovní subklinické psychopatie mají nedostatek přívětivosti, svědomitosti, empatie, 

pocitů hanby a viny, mají necitlivou povahu, konají impulzivně a vyhledávají napětí, které 

často vede k delikventnímu chování jako je šikana, resistence vůči autoritám nebo užívání drog 

(Carter, 2015). Dále vykazují nízkou úroveň integrity, s omezenou schopností pro morální 

uvažování (Connelly, Lilienfeld & Schmeelk, 2006) a zapojují se do extrémního antisociálního 

a kriminálního chování (Carter, 2015). 
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Někteří vědci však tvrdí, že osoby s vysokým skóre v dimenzích Temné triády dosahují 

často vysokých pracovních pozic nebo vysokého statusu v sociální hierarchii (Carter, 2015). 

Temné vlastnosti charakteristické pro psychopatii jako nedostatek empatie, manipula-tivnost a 

necitlivost či tendence vytvářet dobrý dojem můžou být žádoucí, ba dokonce nevyhnutelné pro 

podnikatelský úspěch a v určité míře mohou mít tyto faktory i pozitivní efekt (např. vysoké 

nasazení a ctižádostivost takového zaměstnance, soupeřivost, rychlé a úspěšné dosahování řady 

pracovních úkolů apod.). Jako reakce na několik známých případů kontraproduktivního 

pracovního chování a korupce se myšlenka, že úroveň psychopatie je výrazně vyšší než průměr 

mezi podnikovými manažery a podnikateli, stala samozřejmostí (Babiak & Hare, 2007). 

Na první pohled se může zdát, že tito jedinci, zejména psychopati, jsou šarmantní, 

cílevědomí, ctižádostiví lidé, kteří si svým (často povrchním) šarmem dokážou získat 

náklonnost a přízeň téměř kohokoliv. Hare a jiní autoři ve svých knihách uvádějí skutečné 

příběhy psychopatů, kterým se podařilo svými schopnostmi (nejen během výběrových řízení) 

oklamat a podvést i vzdělané lidi na vysokých postech a během velice krátké doby si získat 

jejich přízeň a plnou důvěru. Díky tomu se dostali na dobré pracovní pozice často bez 

příslušného vzdělání či předešlých zkušeností a v mnoha případech i s falešnou identitou. 

Na druhou stranu, autoři Hogan a Hogan (2001) argumentují, že vlastnosti Temné triády 

můžou podněcovat jedince na vrchol a podpořit dosažení krátkodobých úspěchů, 

z dlouhodobého hlediska mohou být škodlivé pro výkon a blahobyt ostatních. Po získání 

důvěry, dosažení svých cílů nebo dostatečného vlivu se destruktivní povaha lidí s těmito 

vlastnostmi nevyhnutelně projeví. Můžou narušit vztahy na pracovišti, páchat podvody či 

okrádat zaměstnavatele nebo organizaci, rozvracejí firmy, které řídí (Furnham et al., 2013) a v 

nejkrajnějších případech mají tito jedinci tendence ke kriminálnímu jednání a porušování 

zákonů, kvůli čemu se často dostávají do vězení.  

Otázka postojů k pracovnímu chování pachatelů trestné činnosti může být rozebíraná 

v kontextu resocializace a začlenění se do společnosti a pracovního prostředí po výkonu trestu. 

Stabilní práce a výdělek mohou snížit tendenci trestaných osob páchat trestnou činnost a vracet 

se zpět do výkonu trestu. Většina zaměstnavatelů ale před přijetím do zaměstnání vyžaduje 

trestní bezúhonnost, což může být překážkou v hledání zaměstnání. Vzhledem k tendenci 

odsouzených osob k antisociálnímu chování, má většina zaměstnavatelů obavy a předsudky ze 

zaměstnávání této subpopulace. 

 

Předpoklady a cíle studie 

V rámci validizační studie nově vzniklého dotazníku integrity (Příhodová, Preiss, 

Marková, Maliňaková, Harsa & Prajsová, nepublikovaný manuskript) jsme se rozhodli ověřit 

možné využití dotazníku i pro forenzní účely. V rámci studie jsme ověřovali míru integrity, 

sociálně žádoucího stylu odpovídání a osobnostní charakteristiky související s integritou  

u pachatelů trestné činnosti, které považujeme za potenciálně nejrizikovější skupinu pro 

zaměstnavatele. U skupiny trestaných osob jsme předpokládali nižší míru integrity, vysokou 

míru sociální desirability v odpovídání a signifikantně vyšší míru maladaptivních osobnostních 

rysů měřených pomocí dotazníku Short Dark Triad oproti kontrolám z běžné populace. 

Z osobnostních charakteristik pětifaktorového modelu Big Five jsme předpokládali nižší 

úroveň svědomitosti a přívětivosti, a naopak vyšší úroveň neuroticismu u souboru vězeňské 

populace. Dotazník Integrity a osobnostní dotazníky by mohly sloužit jako baterie testů pro 

účely výběrového řízení, zejména u rizikových zaměstnanců a jako vodítko při predikci 

případného kontraproduktivního chování na pracovišti.  
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Metoda výzkumu 

Dotazník Integrita v pracovním prostředí (Příhodová et al., nepublikovaný manuskript) 

je nově vytvořená testová metoda, která je v rámci české psychologie prvním testem 

zaměřeným na hodnocení integrity osobnosti v pracovních podmínkách. Dotazník byl vyvinut 

za účelem posuzování a hodnocení aspektů chování, které přímo souvisí s kontraproduktivním 

chováním na pracovišti. Kromě pracovní integrity hodnotí test i úroveň osobní a morální 

integrity respondentů. Finální verze dotazníku obsahuje 32 položek rozdělených do 8 faktorů 

(poctivost ve vztahu ke společnosti, zásadovost, obecná čestnost, využití času, svědomitost 

v práci a nezneužívání pracovních benefitů, rezistence vůči krádeži a rezistence vůči 

podvádění). Respondenti na jednotlivé položky odpovídají pomocí 5 bodové škály, kde  

1 = zcela nesouhlasím, 2 = částečně nesouhlasím, 3 = něco mezi, 4 = částečně souhlasím,  

5 = zcela souhlasím. Vyšší hodnoty ukazují na vyšší úroveň integrity, zatímco nižší na nízkou 

úroveň integrity a tím vyšší tendenci ke kontraproduktivnímu chování (Příhodová et al., 

nepublikovaný manuskript).  

Validizační studie (N = 270; 62 % žen; věk 18 - 84 let; Mvěk = 34,9) prokázala velmi 

dobrou úroveň vnitřní konzistence (0,839) i uspokojivou úroveň test - retestové reliability  

(r = 0,831, p < 0,01). Analýza konvergentní validity ukázala kladnou nižší korelaci mezi 

celkovým skórem integrity a dimenzemi Svědomitosti (r = 0,289, p < 0,01) a Přívětivosti  

(r = 0,352, p < 0,01) a zápornou vyšší korelaci s dimenzí Machiavelismu (r = -0,443, p < 0,01). 

Analýza divergentní validity potvrdila nesignifikantní korelace mezi celkovým skóre integrity a 

dimenzemi Extraverze (r = 0,021), Neuroticismu (r = -0,097) a Otevřenosti  

(r = 0,051).  

Osobnostní dotazník BFI- 44 (The Big Five Inventory) (John & Srivastava, 1999,  

v české verzi Hřebíčková, Jelínek, Blatný, Brom, Burešová, Graf, Mejzlíková, Vazsonyi & 

Zábrodská, 2016) je 44položková metoda na měření Svědomitosti (9 položek), Přívětivosti  

(9 položek), Extraverze (8 položek), Neuroticismu (8 položek) a Otevřenosti (10 položek). 

Respondenti odpovídají na 5 bodové Likertové škále, kde 1 znamená „vůbec nevystihuje“  

a 5 znamená „úplně vystihuje“. Vyšší hodnoty u jednotlivých dimenzí ukazují na akcentaci 

rysy dané proměnné (např. lidé, dosahující vysokého skóru u Svědomitosti se popisují jako 

cílevědomí, ctižádostiví, vytrvalí, s  pevnou vůlí, spolehliví a disciplinovaní).  

Dotazník Krátká Temná trojice (Short Dark Triad, SD3; Jones & Paulhus, 2014)  

je krátká 29 položková sebeposuzující škála pro neklinickou populaci. Škála obsahuje 25 

položek zaměřených na tři společensky averzivní rysy osobnosti (narcismus, machiavellismus a 

psychopatie) a 4 položky týkající se konzistence odpovědí. Vyšší součtové skóre u každé 

jednotlivé dimenze poukazuje na akcentaci daného osobnostního rysu. Úpravu dotazníku  

a český překlad provedli autoři studie Preiss a Příhodová (Příhodová, Bolceková, Raisová, 

Maliňáková & Preiss, v recenzním řízení). 

Český překlad (Preiss & Mačudová, 2013) metody Balanced Inventory of Desirable 

Responding (BIDR), jehož autorem je Paulhus (1991), jsme zařadili do studie z důvodu 

možného vlivu sociální desirability na výkon v testech integrity, které se potvrdili ve studii 

zahrnující manipulaci s instrukcí (Preiss, Příhodová, Babinčák & Příhodová, 2015a), a dále  

ve studiích zabývající se vlivem situace na míru výskytu sociální žádoucnosti (Preiss, 

Mejzlíková, Rudá, Krámský & Pitáková, 2015b). V první studii byly respondenti vyzvány 

odpovídat během testování nejprve upřímně a při druhém testování tak, jako by se účastnili 

výběrového řízení. Z výsledků je známo, že míra sociální desirability byla mnohem vyšší  

u scénáře výběrového řízení (Preiss, Příhodová, Babinčák & Příhodová, 2015a). Druhá studie 

se zabývala vysoce vzdělaným souborem osob, které procházeli několika stupňovým 

výběrovým řízením. Výsledky této studie potvrdili předchozí výsledky scénářů (Preiss, 
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Mejzlíková, Rudá, Krámský & Pitáková, 2015b). BIDR měří tendenci ke zkreslování odpovědí 

sociálně žádoucím způsobem prostřednictvím dvou konstruktů, tzv. self-deception 

(Sebeklamání; SDE) a impression management (Vytváření dobrého dojmu; IM) (Preiss & 

Mačudová, 2013). Respondent odpovídá na 41 položek na 7 bodové škále, kde 1 představuje 

„není to pravda“ a 7 „naprostá pravda“, kde vyšší skóre odpovídá vyšší tendenci k sociálně 

žádoucímu stylu odpovídání. 

 

Výzkumné soubory  

V rámci studie jsme pracovali se dvěma výzkumnými soubory. První skupinu tvořili 

mužští pachatelé násilné trestné činnosti (N = 48). Průměrný věk respondentů byl 33,77 let 

(SD= 9,27; Me = 32,5 let). Základního vzdělání dosáhlo 38 % respondentů, středoškolského 56 

% a zbývajících 6% dosáhlo vysokoškolského vzdělání. 

Kontrolní skupinu respondentů z obecné populace tvořilo 48 mužů s průměrným věkem 

39,29 let (SD = 13,03; Me = 38,5 let). Středoškolského vzdělání dosáhlo 79 % respondentů, 

vysokoškolského 21 % a žádný z respondentů nedosáhl pouze základního vzdělání. 

Respondenti kontrolní skupiny vykonávali převážně manuální dělnické práce. Jedná se tedy o 

fyzickou práci v oblasti výroby, stavebnictví, údržby, technických instalací, hornictví nebo 

mechaniky. Práce probíhala zpravidla mimo kancelářské prostory a je placena hodinovou 

mzdou. Tato skupina pracovníků byla z hlediska úrovně dosaženého vzdělání a pracovní 

kvalifikace nejblíže vězeňské populaci. 

I přes snahu zajistit odpovídající párovaný soubor k souboru trestaných osob byly 

rozdíly mezi skupinami ve složení dle věku, M-W U = 876; p < 0,043 a vzdělání M-W U = 

642; p < 0,001 signifikantní.  

 

Sběr dat 

Sběr dat u skupiny trestaných osob probíhal skupinově formou tužka/papír, kdy byla 

vždy část respondentů přizvána do místnosti s psychologem nebo výzkumných pracovníkem. 

Každý respondent seděl u svého stolu a byl jim vysvětlen účel a cíl studie. Psycholog nebo 

výzkumný pracovník byl přítomen během celého šetření pro případ dotazů ze stran 

respondentů. Inkluzivní kritéria pro tuto skupinu zahrnovala opakující se historie násilné trestné 

činnost, tj. nejméně dvě odsouzení v souvislosti pro závažnou trestnou činnost zahrnující 

ozbrojenou loupež, vraždu nebo pokus o vraždu. Dalšími inkluzivními kritérii byl věk starší 18 

let a akcentované rysy antisociální poruchy osobnosti hodnoceny na základě klinického 

vyšetření psychiatrem. Exkluzivní kritéria pro tento soubor zahrnovala přítomnost organické 

poruchy mozku. Mezi participující věznice patřily mužské věznice zastoupeny Vinařicemi, 

Plzní na Borech, věznicí v Liberci, Jiřicích a Rýnovicích. Všem respondentům byla zaručena 

anonymita sbíraných dat a vysvětleno, že se jedná o důvěrná data. Dále byli respondenti 

poučeni, že mohou svůj souhlas s účastí na výzkumu kdykoli stáhnout bez udání důvodu či 

jakékoli penalizace. 

Sběr dat u kontrolní skupiny probíhal formou tužka/papír individuálně za účasti 

výzkumného pracovníka. Každý z respondentů byl seznámen s účelem a cílem studie. 

Inkluzivní kritéria zahrnovala osoby pracující v dělnických profesích, osoby starší 18 let a bez 

historie kriminálních činů. Exkluzivní kritéria opět zahrnovala přítomnost organické poruchy 

mozku. Všem respondentům byla zaručena anonymita a důvěrnost sbíraných dat. Respondenti 

mohli svůj souhlas s účastí na výzkumu kdykoli během šetření stáhnout bez udání důvodu či 

následné penalizace. 

Shodná data byla také analyzována v rámci bakalářské práce Martiny Brázdové (2017). 
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Výsledky 

Vnitřní konzistence 

Vnitřní konzistence jednotlivých škál BFI dosahuje přijatelné úrovně (Cronbachovo alfa 

od 0,596 do 0,769). Vnitřní konzistence škál BFI je s výjimkou škály Otevřenosti obecně nižší 

u kontrolní skupiny (viz Tabulka 1). Obě škály BIDR dosahují dostatečné vnitřní konzistence 

(α = 0,638; α = 0,850), stejně tak škály Machiavelismu a psychopatie z Dark Triad (viz Tabulka 

2). Škála Narcisismu dosahuje výrazně nižší hodnoty Cronbachovy alfy 0,529. Celkové skóre 

dotazníku Integrity dosahuje dobrou úroveň vnitřní konzistence (Cronbachovo alfa; α = 0,882). 

Jednotlivé faktorové škály dosahují celkově nižší hodnoty vnitřní konzistence Cronbachovy 

alfy 0,198 po 0,695 (viz Tabulka 3) a k jejich interpretaci by se proto mělo přistupovat 

s opatrností. Možným vysvětlením by mohl být nízký počet položek sytících jednotlivé faktory.  

 

Rozdíly mezi výzkumnými soubory 

Výsledné skóre dosažené souborem pachatelů trestné činnosti (N = 48) a obecné 

populace (N = 48) se ve všech škálách dotazníku Integrity kromě subškály Rezistenci vůči 

krádežím (U = 971,5; p = 0,185) vzájemně signifikantně liší. Skupina pachatelů dosahuje nižší 

hodnoty výsledného skóre ve všech sledovaných dimenzích (viz Tabulka č. 1).  

V dotazníku BFI- 44 jsme sledovali rozdíly v osobnostních dimenzích pětifaktorového 

modelu (viz Tabulka č. 2). Trestané osoby se ve srovnání s kontrolní skupinou dosahují vyššího 

skóre v dimenzích Extraverze a Neuroticismu, statisticky významně se skupiny neliší ani 

v jedné z osobnostních dimenzí.  

Ve dvou dimenzích dotazníku Short Dark Triad (machiavelismus, U = 730,5;  

p = 0,002; psychopatie, U = 645,5; p < 0,000) dosahují trestané osoby signifikantně vyššího 

skóre v porovnání s kontrolní skupinou (viz Tabulka č. 3). V dimenzi Narcismus dosáhli 

trestané osoby vyššího skóre oproti kontrolám, tyto rozdíly ale nebyly signifikantní  

(U = 1020,5; p = 334).   

Sledováním tendencí sociálně žádoucího odpovídání jsme zjistili, že trestané osoby 

dosahují signifikantně nižšího skóre na škále vytváření dobrého dojmu (IM; U = 524,5;  

p < 0,000), což vypovídá o jejich menší tendenci odpovídat tímto způsobem. Ve škále 

sebeklamání (SDE) se skupiny statisticky významně nelišily (U = 922,5; p = 0,092).  

 

Výsledky korelačních analýz 

V rámci osobnostního dotazníku BFI - 44 jsme ověřovali vzájemné korelace 

jednotlivých dimenzí. Neuroticismus negativně koreloval se všemi škálami (viz Tabulka č. 4). 

Otevřenost korelovala kladně a středně silně s Přívětivostí, Svědomitostí i Extraverzí (0,206 - 

0,431; p < 0,005). Přívětivost korelovala kladně se Svědomitostí a Otevřeností a 

nesignifikantně s Extraverzí (rs = 0,011, p = 0,917). Svědomitost korelovala kladně 

s Přívětivostí a Otevřeností a nesignifikantně s Extraverzí (rs = 0,179, p = 0,080). Extraverze 

korelovala kladně jen s Otevřeností (rs = 0,349, p < 0,001).  

Dimenze Přívětivosti podle předpokladu pozitivně korelovala s integritou (rs = 0,299; p 

< 0,001) a se všemi subškálami integrity kromě Svědomitosti (rs = 0,068), Rezistenci vůči 

krádežím (rs = 0,190) a Rezistenci vůči podvodům (rs = 0,147). Přívětivost také negativně 

korelovala s Machiavellismem (rs = -0,433, p < 0,001) a psychopatií (rs = -0,398, p < 0,001).  
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U dimenze Svědomitosti se taky potvrdila pozitivní korelace s integritou (rs = 0,362,  

p < 0,001) a se všemi jejími subškálami kromě Zásadovosti (rs = 0,164) a Rezistenci vůči 

podvodům (rs = 0,102). Negativně také korelovala s psychopatií (rs = -0,206, p < 0,005).  

Mezi Extraverzí a integritou se neprokázaly žádné signifikantní korelace, kromě dvou 

škál, Zásadovostí (rs = -0,212, p < 0,005) a Využívání času (rs = -0,202, p < 0,005), tyto 

korelace byly ale negativní. Pozitivní byla korelace s Machiavellismem (rs = 0,213,  

p < 0,005), narcismem (rs = 0,358, p < 0,001) i psychopatií (rs = 0,239, p < 0,005).  

Integrita a Otevřenost spolu statisticky významně nekorelovaly, ale Otevřenost kladně 

korelovala s narcismem (rs = 0,260, p < 0,005).  

Škály dotazníku Short Dark Triad spolu korelují středně až silně (0,357 - 0,645,  

p < 0,001). Škála integrity podle předpokladu negativně koreluje s Machiavellismem  

(rs = -0,579, p < 0,001), narcismem (rs = -0,375, p < 0,001) i psychopatií (rs = -0,708,  

p < 0,001).  

Škála SDE pozitivně koreluje se Svědomitostí (rs = 0,494, p < 0,001), Otevřeností  

(rs = 0,332, p < 0,001) a s integritou (rs = 0,293, p < 0,001) a jej subškálami Poctivost  

(rs = 0,205, p < 0,005), Zásadovost (rs = 0,305, p < 0,001) a Rezistence vůči krádežím  

(rs = 0,503, p < 0,001). Škála IM téměř se všemi ostatními sledovanými dimenzemi kromě 

Extraverze (rs = -0,190) a Otevřenosti (rs = 0,152).  

V důsledku korelace škál dotazníku sociálně žádoucího odpovídání se zbývajícími 

dotazníky se nabízí vysvětlení, že výše pozorované korelace a rozdíly mezi trestanými osobami 

a kontrolní skupinou jsou ve skutečnosti způsobeny pouze rozdílem ve stupni sociálně 

žádoucího odpovídání. Navíc, jak lze vidět z korelací v Tabulce č. 5, některé ze sledovaných 

škál korelují i s věkem a vzděláním, což jsou další proměnné, v nichž se skupiny liší a jež je 

nutné se pokusit alespoň statisticky kontrolovat, pokud chceme skupiny srovnávat. 

 

Výsledky lineární regresní analýzy 

Z výsledků lineární regresní analýzy v Tabulce č. 6 plyne, že skupina pachatelů trestné 

činnosti (N = 48) má signifikantně nižší skóre ve škále Vytváření dobrého dojmu, i při kontrole 

věku a vzdělání. Ve škále Sebeklamání se skupiny významně neliší. V dalších analýzách bude 

ověřeno, zda zjištěný rozdíl ve škále Vytváření dobrého dojmu může vysvětlit i výše uvedené 

rozdíly ve skóre v BFI - 44, Short Dark Triad a Integritě. 

Tabulka č. 7 obsahuje výsledky hierarchické regresní analýzy, kdy Model 1 vždy 

predikuje hodnoty dané Short Dark Triad škály na základě demografických proměnných  

a skupiny a v Modelu 2 je k těmto prediktorům přidána ještě proměnná Vytváření dobrého 

dojmu. Z výsledků lze vidět, že mezi skupinami trestaných osob a pracovníků není  

po kontrole demografických proměnných signifikantní rozdíl ani v jedné ze sledovaných škál. 

To naznačuje, že původně zjištěný rozdíl mezi skupinami ve škálách Machiavelismus  

a psychopatie byl způsoben pouze vlivem rozdílné úrovně IM (u zbývajících dvou škál). 

V případě škál dotazníku BFI - 44 ani po kontrole demografických proměnných není 

mezi skupinami rozdíl v žádné z osobnostních dimenzí. S výjimkou Otevřenosti a Extraverze 

korelují skóre všech zbývajících dimenzí s proměnnou Vytváření dobrého dojmu (viz Tabulka 

č. 8). 

Výsledky obdobné analýzy pro škály dotazníku integrity (viz Tabulka č. 9) ukazují,  

že při kontrole demografických proměnných není mezi skupinami signifikantní rozdíl 

ve Využití času (t = -1,879, p = 0,063), Svědomitosti (t = -0,930, p = 0,355) a Resistenci vůči 
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krádeži (t = -0,870, p = 0,387). V případě Poctivosti (t = -0,993, p = 0,323) a Obecné čestnosti 

(t = -1,606, p = 0,112) je rozdíl mezi skupinami zcela mediován proměnnou Vytváření dobrého 

dojmu a u zbývajících škál (Zásadovost, Benefity a Rezistence vůči podvodům) je tento vliv 

mediován částečně a mezi skupinami tudíž zůstává signifikantní rozdíl i po rozšíření modelu o 

Vytváření dobrého dojmu. 

Ze srovnání koeficientů determinace (R
2
) u jednotlivých regresních modelů lze navíc 

vyvodit, že použité prediktory, zejména proměnná Vytváření dobrého dojmu dobře 

předpovídají odpovědi na škálách Poctivost (R
2 

= 46%), Benefity (R
2 

= 47%), Machiavelismu 

(R
2 

= 43%) a psychopatie (R
2 

= 50%) a relativně špatně u škál dotazníku BFI- 44 (od 5% do 

18% vysvětlené variance) u nichž pravděpodobně není vliv sociálně žádoucího odpovídání až 

tak silný.  

 

Diskuze 

Cílem pilotní studie bylo ověřit možnost použití nově vzniklého dotazníku Integrita 

v pracovním prostředí u pachatelů trestné činnosti, kteří můžou být na základě předchozího 

chování vnímaní jako potenciálně nebezpečnější a rizikovější skupinou pro zaměstnavatele  

a u kterých lze předpokládat velmi nízkou míru integrity. Podle našeho předpokladu by 

integrovaný člověk měl mít pozitivní charakterové vlastnosti jako poctivost, čestnost nebo 

spolehlivost a současně žádnou nebo jen nízkou míru antisociálních postojů a tendencí 

k neetickému jednání. Podle našeho předpokladu dosáhli pachatelé trestné činnosti  

ve všech osmi sledovaných faktorech dotazníku integrity signifikantně nižšího skóre oproti 

lidem z běžné populace. Na základě těchto výsledků tedy můžeme konstatovat, že integrita 

souvisí s morálním jednáním a může být do jisté míry prediktorem kriminálního, antisociálního 

či neetického jednání. Z našeho výzkumu zároveň vyplývá, že v souvislosti s integritou a 

morálním jednáním, je potřeba brát v úvahu i vliv třetí proměnné, a to sociální desirability.  

Kromě zjevných položek zaměřených na měření integrity jsou součástí baterie i skryté 

položky měřené pomocí osobnostních dotazníků BFI- 44 a Short Dark Triad. Dotazníkem BFI 

– 44 jsme ověřovali zejména vztah mezi Svědomitostí a Přívětivostí a výsledného skóre 

dosaženého v dotazníku integrity. Dle našeho předpokladu obě osobnostní charakteristiky 

statisticky významně korelovaly v celkovém skóre integrity. Překvapivý výsledek přineslo 

testování rozdílů v dimenzích BFI – 44 mezi sledovanými skupinami, u kterých se nepro-

kázaly signifikantní rozdíly ani v jedné z osobnostních charakteristik. Výsledky regresní 

analýzy ale ukázaly, že rozdíly v dimenzích Přívětivost, Svědomitost a Neuroticismus lze 

vysvětlit nižší tendencí pachatelů trestné činnosti odpovídat sociálně žádoucím způsobem, 

konkrétně nižší skóre na škále IM.  

Dotazník Short Dark Triad zjišťoval souvislost míry integrity s negativními 

osobnostními charakteristikami jako narcismus, machiavellismus a psychopatie. V dimenzích 

Machiavellismus a psychopatie dosáhli pachatelé trestné činnosti signifikantně vyššího skóre, a 

podle předpokladu tyto dimenze negativně korelovaly s celkovou škálou integrity. Z uvedených 

výsledků regresní analýzy lze ale konstatovat, že odpovědi v dotazníku integrity a Short Dark 

Triad jsou výrazně ovlivněny sociální žádoucností, konkrétně tendencí vytvářet dobrý dojem. 

Prvotní rozdíl mezi pachateli trestné činnosti a jedinci z běžné populace ve většině sledovaných 

dimenzí lze tudíž i v tomto případě vysvětlit pouze nižší skóre trestaných osob na škále IM.  

Na škále sebeklamání (SDE) dosáhli odsouzení průměrného celkového skóre 71,35 (SD 

= 14,41; 25. percentil) a kontrolní soubor 75,25 (SD = 12,35; 35. percentil), zatím co 

validizační studie u souboru české populace (N = 150) uvádí průměrné celkové skóre 80,2 (SD 

= 12,4) (Preiss & Mačudová, 2013). U škály vytváření dobrého dojmu (IM) dosáhli odsouzení 
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průměrného celkového skóre 74,69 (SD = 24,06; 40. percentil) a kontrolní soubor 96,19 (SD = 

15,35; 80. percentil), hodnoty populačního průměru jsou 82,2 (SD = 18,0). 

Pachatelé trestné činnosti, kteří se dopouštějí kriminálního a antisociálního jednání, 

podle našeho názoru nemají důvod a motivaci prezentovat své názory sociálně žádoucím 

způsobem, pokud by jim to nepřineslo nějaký prospěch. Studie zabývající se hodnocením 

psychopatických rysů osobnosti a tendencí k sociálně žádoucímu stylu odpovídání 

v sebeposuzujících dotaznících také přinesla zjištění, že lidé s nejvýraznějšími psychopa-

tickými vlastnostmi měli menší tendence k vytváření dobrého dojmu (Freeman & Samson, 

2012). Zároveň autoři studie (Freeman & Samson, 2012) uvádějí, že vyšší kriminální tendence 

a predispozice k manipulativnímu chování vůči lidem nezvyšují tendenci k manipulaci 

diagnostického procesu a k vytváření dobrého dojmu. Možným vysvětlením pro tento fakt 

může být, že jedinci s psychopatickými rysy zkreslují pravdu nesprávným způsobem (Hare, 

1991) a pravděpodobně věří, že mít tyto vlastnosti je žádoucí, a proto necítí potřebu se 

prezentovat v lepším světle (Levenson, Kiehl & Fitzpatrick, 1995).  

Ones, Viswesvaran & Reiss (1996b) uvádí, že zkreslování odpovědí sociálně žádoucím 

způsobem je nejčastěji citovanou kritikou testování osobnosti během výběrových situaci. 

Autoři ve své metaanalýze zjistili, že skóre ve škálách sociální žádoucnosti odráží individuální 

rozdíly v osobnostních proměnných a že schopnost reagovat sociálně žádoucím způsobem 

souvisí s vlastnostmi jako emoční stabilita a svědomitost. Zároveň ale argumentují, že 

zkreslování odpovědí uchazečů o zaměstnání v rozsahu, v jakém existuje, nezhoršuje validitu 

osobnostních proměnných jako je integrita nebo svědomitost. Odstranění nebo kontrola vlivu 

sociální žádoucnosti na osobnostní charakteristiky Big Five nezvyšuje validitu osobnostních 

proměnných pro predikci pracovního výkonu. Validita osobnostních dotazníků predikujících 

výkonnost v práci tedy není vyšší, když je sociální žádoucnost kontrolovaná (Ones, 

Viswesvaran & Reiss 1996b). 

 

Limity studie 

Mezi limity naší studie můžeme zařadit malou velikost vzorku respondentů. Vzhledem 

k nízké motivaci vězeňské populace ke spolupráci a participování na studii nebylo možné  

do výzkumu zařadit sesbíraná data od téměř poloviny respondentů pro velké množství 

chybějících položek. Obecně je ale nutné konstatovat, že získat přístup k této specifické 

subpopulaci je velice komplikovaný a časově náročný a má řadu omezení. Jako další 

nedostatek bychom zmínili signifikantní rozdíly v úrovni dosaženého vzdělání mezi skupinami 

respondentů. Tento aspekt mohl být důvodem k nedostatečnému porozumění některých 

položek, z čeho může vyplynout nesprávné odpovídání anebo absence odpovědí na položky.  

Z daného faktu plyne i další limit studie, kterým je použití výhradně dotazníkových 

metod, které jsou založené jen na principu sebeposuzování. Je proto nutné zvážit fakt,  

že osoby s psychopatickými rysy nemusí mít dostatečný vhled na sebe sama (Freeman & 

Samson, 2012). Zároveň je potřeba zmínit i vliv sociálně žádoucího stylu odpovídání.  

Jak uvádí Freeman & Samson (2012), pokud jde o problematiku vytváření dobrého dojmu, lze 

ho považovat za primární nedostatek výzkumů využívajících sebeposuzovací škály jako 

metodiky, zejména u nevězenské populace, a může způsobovat obtíže při získávání přesných 

údajů o afektivních a behaviorálních faktorech. 

Použití dotazníkové metody BFI – 44 se některým autorů zdá nedostatečné a integritu 

vnímají jako vlastnost, kterou pětifaktorový model přesahuje, a proto nemůže být žádnou z jeho 

dimenzí nahrazená. Autoři Lee, Ashton & De Vires (2005) se domnívají,  

že v pětifaktorovém modelu chybí faktor osobnosti, který by přímo hodnotil individuální 
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rozdíly ve vykořisťování a podvodu, které pravděpodobně představují základní charakteristiky 

těch, kteří se dopouštějí delikventního chování na pracovišti. Z tohoto důvodu navrhují spíše 

použití modelu HEXACO, který v porovnání s pětifaktorovým modelem obsahuje šestý faktor 

nazýván jako Poctivost-pokora (Honesty- Humility), který Big Five nezachycuje. Tento šestý 

faktor definují autoři Lee, Ashton & De Vries, (2005) jako upřímnost, čestnost, nedostatek 

domýšlivosti a nedostatek chamtivosti. Lee, Ashton & De Vries (2005) dále uvádějí, že 

Poctivost - pokora silně negativně korelovala s osobnostními konstrukty využívající manipulaci 

a vykořisťování, jako je Machiavelismus, s primární psychopatií a sociální obratností. Podle 

jejich názoru žádný z pěti faktorů Big Five nekoreloval tak signifikantně s danými 

proměnnými, a vzhledem k tomu předpokládají, že použití modelu HEXACO, který zahrnuje 

Poctivost - pokoru, se jeví jako lepší řešení a může poskytovat optimálnější reprezentaci 

struktury osobnostních charakteristik. 

 

Budoucí studie 

Pro budoucí studie doporučujeme navýšit počet respondentů a spárovat je na základě 

vzdělání, abychom eliminovali případný vliv této demografické proměnné na výsledné skóre. 

Zároveň by mohlo být přínosné rozšířit posuzované soubory o respondentky ženského pohlaví. 

Pro získání kompletních dat od všech respondentů by bylo vhodné zvážit nějakou formu 

odměny (např. finanční ohodnocení, delší návštěva) za účast ve výzkumu, což by mohlo vést i 

k větší motivaci trestaných osob. K zajímavým výsledkům by mohlo vést i použití jiných než 

dotazníkových metod. Měření integrity pomocí experimentálních metod by podle nás přineslo 

objektivnější data. Kromě osobnostních charakteristik souvisejících s integritou a 

kontraproduktivním chováním by mohlo být přínosné také sledování vliv jiných faktorů, které 

toto chování ovlivňují. Anjum & Parvez (2013) jmenují například spokojenost v práci, nejistotu 

zaměstnání, nedostatek kariérních příležitostí, stres, nedostatek motivace, špatné zacházení ze 

strany zaměstnavatele nebo nevyhovující systém hodnocení. Z dalších osobnostních atributů by 

v souvislosti s integritou mohly být sledované i proměnné jako morální identita, tendence 

k morálnímu vyvázání se nebo morální usuzování. 

 

Závěr 

Testy integrity jsou v zahraničí běžnou součástí pracovních pohovorů a výběrových 

řízení a z ekonomického hlediska jsou pro organizace velice výhodné. V rámci české 

psychologie je testová baterie Integrita v pracovním prostředí prvním testem zaměřeným na 

hodnocení integrity osobnosti v pracovních podmínkách a může sloužit jako vodítko při 

predikci případného kontraproduktivního chování na pracovišti a eliminovat případná rizika 

spojená se zaměstnáváním nevyhovujících či rizikových kandidátů. Otázka postojů 

k pracovnímu chování pachatelů trestné činnosti může být rozebíraná v kontextu resocializace a 

začlenění se do společnosti a pracovního prostředí po výkonu trestu. Stabilní práce a výdělek 

mohou snížit tendenci trestaných osob páchat trestnou činnost a vracet se zpět do výkonu 

trestu. Většina zaměstnavatelů ale před přijetím do zaměstnání vyžaduje trestní bezúhonnost, 

což může být překážkou v hledání zaměstnání. Vzhledem k tendenci odsouzených osob 

k antisociálnímu chování, má většina zaměstnavatelů obavy a předsudky ze zaměstnávání této 

subpopulace. Vliv nízkého sociálně žádoucího stylu odpovídání a horších výsledků v testu 

integrity u trestaných osob může odrážet menší míru motivace (či neochotu) k podání 

pracovního či jiného výkonu a menší snahu jevit se sociálně žádoucím způsobem typickým pro 

běžnou populaci. Tento projev může znesnadňovat další pracovní zařazení.  
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Přílohy 

 

Tabulka č. 1: Deskriptivní charakteristiky a srovnání skupin v dotazníku integrity 

Škála skupina 
průměr 
(směr. 

odchylka) 

 

Mi

n. 

                   

Max. 
95% IS medián 

Cronbach. 

alfa 

Cronbach
. 

alfa 

Shapiro-

Wilkův 

test, p-
hodnota 

M-W U 

p-hodnota 

Integrita kontrola 125,50 (15,48) 
69 154 [121,00; 

130,00] 
126 0,879 

0,882 
0,941 ,018 

494,5 

 
vězni 103,63 (23,44) 

47 138 [96,82; 

110,43] 
105 0,885 

0,953 ,054 
<0,001 

Poctivost - 
společnost 

kontrola 19,13 (4,44) 
5 25 

[17,84; 20,41] 19,5 0,588 
0,611 0,939 ,015 

587,5 

 
vězni 14,98 (4,91) 4 23 [13,55; 16,40] 15 0,601 0,945 ,025 <0,001 

Zásadovost kontrola 8,25 (2,30) 2 10 [7,58; 8,92] 9 0,526 
0,533 

0,772 ,000 472,0 

 
vězni 5,63 (2,42) 2 10 [4,92; 6,33] 6 0,455 0,940 ,017 <0,001 

Obecná 
čestnost 

kontrola 12,71 (2,52) 
7 15 

[11,98; 13,44] 14 0,469 
0,460 0,827 ,000 

711,5 

 
vězni 10,67 (3,24) 3 15 [9,72; 11,61] 11 0,522 0,932 ,008 0,001 

Využití času kontrola 24,77 (5,36) 11 35 [23,22; 26,33] 25 0,592 
0,662 

0,982 ,664 787,5 

 
vězni 20,83 (6,62) 3 33 [18,91; 22,76] 22,5 0,681 0,967 ,198 0,007 

Svědomitost kontrola 18,65 (2,86) 12 24 [17,81; 19,48] 19 0,008 
0,198 

0,966 ,182 872,5 

 
vězni 17,19 (4,22) 11 25 [16,15; 18,23] 17 0,286 0,970 ,248 0,039 

Benefity kontrola 12,77 (2,66) 3 15 [12,00; 13,54] 14 0,818 
0,695 

0,789 ,000 530,5 

 
vězni 9,54 (3,53) 3 15 [8,51; 10,57] 10 0,619 0,954 ,056 <0,001 

Krádeže kontrola 19,35 (3,04) 14 25 [18,47; 20,24] 19 0,514 
0,547 

0,962 ,127 971,5 

 
vězni 17,88 (4,77) 9 25 [16,49; 19,26] 19 0,589 0,947 ,030 0,185 

Podvod kontrola 9,88 (3,43) 2 15 [8,88; 10,87] 10 0,610 
0,519 

0,951 ,043 581,0 

 
vězni 6,92 (2,48) 1 10 [6,20; 7,64] 7 0,435 0,919 ,003 <0,001 

Poznámka: Nkontrola = 48, Nvězni = 48 

 
 
 
Tabulka č. 2: Deskriptivní charakteristiky a srovnání skupin v Big 5 dimenzích 

Poznámka: Nkontrola = 48, Nvězni = 48 

 

Škála skupina 

průměr 

(směr. 

odchylka) 

Min. Max.  

95% IS medián 

Cron-

bach. 

alfa 

Cron-

bach. 

alfa 

Shapiro-

Wilkův 
test, p-

hodnota 

M-W U 

p-hodnota 

Extraverze kontrola 2,26 (0,70) ,88 3,75  [2,06; 2,46] 2,25 0,529 
0,596 

0,976 ,419 1079,0 

 
vězni 2,34 (0,65) ,75 3,75  [2,15; 2,53] 2,38 0,654 0,985 ,807 0,592 

Přívětivost kontrola 2,56 (0,55) ,33 3,33  [2,40; 2,72] 2,67 0,652 
0,676 

0,885 ,000 972,0 

 
vězni 2,41 (0,69) ,77 3,55  [2,21; 2,60] 2,33 0,689 0,969 ,224 0,186 

Svědomitost kontrola 2,56 (0,56) 1,44 3,89  [2,39; 2,72] 2,67 0,593 
0,625 

0,978 ,493 1052,5 

 
vězni 2,47 (0,62) ,78 3,55  [2,29; 2,65] 2,44 0,643 0,966 ,169 0,465 

Neuroticis-

mus 
kontrola 1,55 (0,70) 

,25 2,86  
[1,34; 1,75] 1,50 0,701 

0,755 
0,974 ,362 932,5 

 
vězni 1,79 (0,83) ,00 3,75  [1,55; 2,03] 1,81 0,805 0,978 ,500 0,107 

Otevřenost kontrola 2,68 (0,64) 1,1 3,8  [2,49; 2,86] 2,85 0,812 
0,769 

0,950 ,039 992,0 

 
vězni 2,56 (0,65) ,6 3,8  [2,37; 2,75] 2,50 0,745 0,973 ,317 0,240 
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Tabulka č. 3: Deskriptivní charakteristiky a srovnání skupin v dotaznících Short Dark Triad a BIDR  

Škála skupina 

průměr 

(směr. 

odchylka) 

Min. Max. 

95% IS medián 

Cron-

bach. 

alfa 

Cron-

bach. 

alfa 

Shapiro-Wilkův 

test, p-hodnota 
 M-W  

U p-

hodnota 

Machiavelismus kontrola 22,63 (5,35) 13 36 [21,07; 24,18] 22 0,687 
0,753 

0,954 ,056  730,5 

 
vězni 26,29 (6,78) 8 40 [24,32; 28,26] 26 0,770 0,989 ,925  0,002 

Narcisismus kontrola 20,38 (5,67) 10 33 [18,73; 22,02] 20,5 0,456 
0,529 

0,978 ,514  1020,5 

 
vězni 21,42 (5,47) 12 33 [19,83; 23,00] 22 0,589 0,969 ,240  0,334 

Psychopatie kontrola      20,73 (5,77) 12 40 [19,05; 22,41] 19 0,688 
0,767 

0,941 ,018  645,5 

 
vězni 26,40 (7,58) 9 41 [24,20; 28,60] 25 0,756 0,967 ,202  <0,001 

SDE kontrola 75,25 (12,35) 35 101 [71,66; 78,84] 76 0,541 
0,638 

0,964 ,1150  922,5 

 
vězni 71,35 (14,41) 41 104 [67,17; 75,54] 71 0,713 0,979 ,551  0,092 

IM kontrola 96,19 (15,35) 54 121 [91,73; 100,64] 97 0,756 
0,850 

0,974 ,349  524,5 

 
vězni 74,69 (24,06) 26 125 [67,70; 81,67] 75,5 0,875 0,982 ,651  <0,001 

Poznámka: Nkontrola = 48, Nvězni = 48 
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Tabulka č. 4: Interkorelační matice 

 
Spearma-
novo r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 
Extraverze 

 
                  

2 
Přívětivost 

0,11 
                  

3  
Svědomi-
tost 

,179 ,230* 
                 

4  
Neuroti-
cismus 

-,254* -,223* -,407** 
                

5 
Otevřenost 

,349** ,206* ,431* -,220* 
               

6  
Integrita 

-,167 ,229** ,362** -,182 ,099 
              

7  
Poctivost - 
společnost 

-,111 ,362** ,383** -,084 ,141 
,772
**              

8 
Zásadovost 

-,212* ,234* ,164 -,124 ,069 
,584
** 

,573
**             

9  
Obecná 
čestnost 

-,097 ,288** ,273** -,210* ,146 
,681
** 

,596
** 

,392
**            

10  
Využití času 

-,202* ,220* ,210* -,047 
-

,076 
,697
** 

,397
** 

,245
* 

,338
**           

11 
Svědomi-
tost 

-,056 ,068 ,251* -,115 
-

,051 
,654
** 

,345
** 

,238
* 

,334
** 

,468
**          

12  
Benefity 

-,125 ,209* ,222* -,138 ,116 
,830
** 

,567
** 

,434
** 

,530
** 

,554
** 

,568
**         

13  
Krádeže 

-,080 ,190 ,382** 
-

,277** 
,061 

,643
** 

,491
** 

,243
* 

,446
** 

,304
** 

,496
** 

,504
**        

14  
Podvod 

-,074 ,147 ,102 -,075 ,191 
,563
** 

-
,401
** 

,236
* 

,408
** 

,310
** 

,249
* 

,495
** 

,232
*       

15 
Machiave-
lismus 

,213* -,433** -,139 ,032 
-

,031 

-
,579
** 

-
,515
** 

-
,443

* 

-
,327
** 

-
,452
** 

-
,386
** 

-
,504
** 

-
,358
** 

-
,283
** 

     

16  
Narcisis-
mus 

,358** -,139 -,150 -,039 
,26
0* 

-
,375
** 

-
,247

* 

-
,248

* 

-
,250

* 

-
,282
** 

-
,312
** 

-
,320
** 

-,179 -,139 
,357
**     

17 
Psychopa-
tie 

,239* -,398** -,206* ,185 ,031 
-

,708
** 

-
,659
** 

-
,458
** 

-
,517
** 

-
,498
** 

-
,438
** 

-
,545
** 

-
,478
** 

-
,400
** 

,645
** 

,361
**    

18 SDE ,162 ,063 ,494** 
-

,576** 
,33
2** 

,293
** 

,205
* 

,136 
,305
** 

,114 ,113 ,186 
,503
** 

,162 -,082 ,151 -,201 
  

19 IM -,190 ,393** ,315** 
-

,257** 
,152 

,672
** 

,614
** 

,458
** 

,477
** 

,403
** 

,361
** 

,591
** 

,491
** 

,413
** 

-
,585
** 

-
,211

* 

-
,636
** 

,38
7*
* 

 

Poznámka: N= 96.  p< 0,005*;  p< 0,001 
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Tabulka č. 1: Korelace škál s věkem a vzděláním účastníků 

 
 

Poznámka: N = 96; p< 0,005*; p< 0,001**; Vzdělání: ZŠ =1, SŠ = 2, VŠ = 3 

 

 
 

Tabulka č. 6: Rozdíl mezi skupinami ve škálách BIDR při kontrole demografických proměnných 

 

 
IM SDE 

 

B  

(SE) 

t 

(p-hodnota) 

B  

(SE) 

t 

(p-hodnota) 

konst. 
57,54 

(10,53) 

5,467 

(< 0,000) 

77,71 

(7,51) 

10,35 

(< 0,000) 

věk 
0,49 

(0,17) 

2,821 

(0,006) 

-0,13 

(0,12) 

-1,07 

(0,289) 

vzděl. 
8,76 

(3,88) 

2,26 

(0,026) 

1,24 

(2,76) 

0,449 

(0,655) 

vězni 
-14,23 

(4,39) 

-3,24 

(0,002) 

-3,98 

(3,14) 

-1,269 

(0,208) 

R
2
 ,335 ,034 

Poznámka: N = 96.  

 

Spearmanovo r Věk Vzdělání 

Extraverze -,195 -,172 

Přívětivost ,159 ,057 

Svědomitost ,244* ,037 

Neuroticismus ,028 -,185 

Otevřenost ,023 -,047 

Integrita ,440** ,398** 

Poctivost - společnost ,368** ,407** 

Zásadovost ,280** ,271** 

Obecná čestnost ,201* ,130 

Využití času ,371** ,248* 

Svědomitost ,376** ,208* 

Benefity ,269** ,317** 

Krádeže ,178 ,195 

Podvod ,149 ,428** 

Machiavelismus -,394** -,404** 

Narcisismus -,423** -,156 

Psychopatie -,421** -,479** 

SDE -,050 ,120 

IM ,365** ,422** 
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Tabulka č. 7: Mediace vlivu skupiny na rozdíly ve škálách Short Dark Triad při kontrole 

demografických proměnných 

 

 
Machiavelismus  Narcisismus  Psychopatie 

 
Model 1 Model 2  Model 1 Model 2  Model 1 Model 2 

 

B  

(SE) 

t 

(p-

hodnota) 

B  

(SE) 

t 

(p-

hodnota) 

 

B  

(SE) 

t 

(p-

hodnota) 

B  

(SE) 

t 

(p-

hodnota) 

 

B  

(SE) 

t 

(p-

hodnota) 

B  

(SE) 

t 

(p-

hodnota) 

konst. 
35,02 

(3,13) 

11,22 

(< 0,000) 

43,77 

(3,15) 

13,913 

(< 0,001) 

 
30,31 

(2,85) 

10,634 

(< 0,000) 

32,12 

(3,28) 

9,803 

(< 0,000) 

 
36,47 

(3,39) 

10,764 

(< 0,000) 

45,97 

(3,36) 

13,675 

(< 0,000) 

věk 
-0,17 

(0,05) 

-3,221 

(0,002) 

-0,09 

(0,05) 

-1,996 

(0,049) 

 
-0,19 

(0,05) 

-4,11 

(< 0,000) 

-0,18 

(0,05) 

-3,634 

(< 0,000) 

 
-0,17 

(0,05) 

-3,094 

(0,003) 

-0,09 

(0,05) 

-1,829 

(0,071) 

vzděl. 
-2,72 

(1,16) 

-2,352 

(0,021) 

-1,42 

(1,04) 

-1,367 

(0,175) 

 
-1,05 

(1,05) 

-1,00 

(0,320) 

-0,78 

(1,08) 

-0,719 

(0,474) 

 
-4,04 

(1,25) 

-3,236 

(0,002) 

-2,59 

(1,11) 

-2,341 

(0,021) 

vězni 
1,33 

(1,31) 

1,013 

(0,314) 

-0,791 

(1,21) 

-0,656 

(0,513) 

 
-0,58 

(1,19) 

-0,483 

(0,630) 

-1,03 

(1,26) 

-0,815 

(0,417) 

 
2,61 

(1,42) 

1,841 

(0,069) 

0,25 

(1,23) 

0,195 

(0,846) 

IM 
  

-0,149 

(0,03) 

-5,499 

(< 0,000) 

 

  

-0,31 

(0,03) 

-1,114 

(0,268) 

 

  

-0,17 

(0,03) 

-5,718 

(< 0,000) 

R2 ,237 ,428 
 

,182 ,193 
 

,325 ,503 

Poznámka: N = 96.  
 

 

Tabulka č. 8: Mediace vlivu skupiny na rozdíly v osobnostních dimenzích při kontrole 

demografických charakteristik 

 
Extraverze Přívětivost Svědomitost Neuroticismus Otevřenost 

 

B  

(SE) 

t 

(p-hodnota) 

B  

(SE) 

t 

(p-hodnota) 

B  

(SE) 

t 

(p-hodnota) 

B  

(SE) 

t 

(p-hodnota) 

B  

(SE) 

t 

(p-hodnota) 

konst. 
3,48 

(0,42) 

8,299 

(< 0,000) 

1,71 

(0,37) 

4,618 

(< 0,000) 

1,98 

(0,36) 

5,466 

(< 0,000) 

2,21 

(0,49) 

4,537 

(< 0,000) 

2,77 

(0,41) 

6,702 

(< 0,000) 

věk 
-0,01 

(0,01) 

-1,106 

(0,272) 

0,01 

(0,01) 

0,515 

(0,608) 

0,01 

(0,01) 

1,651 

(0,102) 

0,01 

(0,01) 

1,082 

(0,282) 

-0,00 

(0,01) 

-0,137 

(0,891) 

vzděl. 
-0,20 

(0,14) 

-1,472 

(0,144) 

-0,21 

(0,12) 

-1,697 

(0,093) 

-0,20 

(0,12) 

-1,712 

(0,090) 

-0,01 

(0,16) 

-0,290 

(0,773) 

-0,23 

(0,14) 

-1,656 

(0,101) 

vězni 
-0,18 

(0,16) 

-1,105 

 (0,272) 

0,02 

(0,14) 

0,132 

(0,895) 

0,01 

(0,14) 

0,060 

(0,953) 

0,01 

(0,19) 

0,349 

(0,728) 

-0,14 

(0,16) 

-0,906 

(0,367) 

IM 
-0,01 

(0,01) 

-1,435 

(0,155) 

0,01 

(0,00) 

3,914 

(< 0,000) 

0,01 

(0,00) 

2,248 

(0,027) 

-0,01 

(0,00) 

-2,150 

(0,034) 

0,01 

(0,00) 

1,270 

(0,207) 

R2 ,093 ,182 ,117 ,079 ,046 

Poznámka: N = 96.  
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Tabulka č. 9: Mediace vlivu skupiny na rozdíly v integritě při kontrole demografických 

proměnných 

 
 Poctivost - společnost Zásadovost Obecná čestnost Využití času 

 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 

 

B  

(SE) 

t 
(p-

hodno

ta) 

B  

(SE) 

t 
(p-

hodno

ta) 

B  

(SE) 

t 
(p-

hodno

ta) 

B  

(SE) 

t 
(p-

hodno

ta) 

B  

(SE) 

t 
(p-

hodno

ta) 

B  

(SE) 

t 
(p-

hodno

ta) 

B  

(SE) 

t 
(p-

hodno

ta) 

B  

(SE) 

t 
(p-

hodno

ta) 

kon

st. 

11,
32 

(2,4

9) 

4,555 

(< 

0,000

) 

4,2
2 

(2,4

5) 

1,721 

(0,08
9) 

6,5
9 

(1,3

0) 

5,053 

(< 

0,000

) 

4,6
6 

(1,4

5) 

3,209 

(0,00
2) 

11,
98 

(1,6

1) 

7,456 

(< 

0,000

) 

7,7
9 

(1,6

4) 

4,768 

(< 

0,000

) 

15,
89 

(3,1

8) 

4,994 

(< 

0,000

) 

10,
29 

(3,4

9) 

2,952 

(0,00
4) 

věk 

0,1

0 

(0,0
4) 

2,488 
(0,01

5) 

0,0

4 

(0,0
4) 

1,134 
(0,26

0) 

0,0

4 

(0,0
2) 

1,882 
(0,06

3) 

0,0

2 

(0,0
2) 

1,109 
(0,27

0) 

0,0

5 

(0,0
3) 

1,710 
(0,09

1) 

0,0

1 

(0,0
2) 

0,397 
(0,69

2) 

0,1

7 

(0,0
5) 

3,312 
(0,00

1) 

0,1

3 

(0,0
5) 

2,422 
(0,01

7) 

vzd

ěl. 

1,7

1 

(0,9
2) 

1,869 

(0,06

5) 

0,6

3 

(0,8
1) 

0,782 

(0,43

6) 

0,0

3 

(0,4
8) 

0,062 

(0,95

1) 

-

0,2

6 

(0,4

8) 

-

0,552 

(0,58
3) 

-

0,4

8 

(0,5

9) 

-

0,809 

(0,42
0) 

-

1,1

2 

(0,5

4) 

-

2,077 

(0,04
1) 

0,9

2 

(1,1
7) 

0,783 

(0,43

6) 

0,0

7 

(1,1
5) 

0,057 

(0,95

4) 

věz

ni 

-

2,6

9 
(1,0

4) 

-

2,590 

(0,01

1) 

-

0,9

3 
(0,9

4) 

-
0,993 

(0,32

3) 

-

2,3

9 
(0,5

5) 

-

4,380 

(< 

0,000

) 

-

1,9

1 
(0,5

6) 

-

3,341 

(0,00

1) 

-

2,0

4 
(0,6

7) 

-

3,040 

(0,00

3) 

-

1,0

1 
(0,6

3) 

-
1,606 

(0,11

2) 

-

2,5

0 
(1,3

3) 

-
1,879 

(0,06

3) 

-

1,1

1 
(1,3

4) 

-
0,833 

(0,40

7) 

IM 
  

0,1
2 

(0,0
0) 

5,85 

(< 

0,000

) 

  

0,0
3 

(0,0
1) 

2,679 

(0,00

9) 
  

0,0
7 

(0,0
1) 

5,172 

(< 

0,000

) 

  

0,1
0 

(0,0
3) 

3,244 

(0,00

2) 

R2 ,258 ,461 ,269 ,322 ,142 ,337 ,207 ,289 

Poznámka: N = 96.  

 
Tabulka č. 9: (pokračování) 

 Svědomitost Benefity Krádeže Podvod 

 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 

 

B  

(SE) 

t 

(p-

hodn
ota) 

B  

(SE) 

t 

(p-

hodn
ota) 

B  

(SE) 

t 

(p-

hodn
ota) 

B  

(SE) 

t 

(p-

hodn
ota) 

B  

(SE) 

t 

(p-

hodn
ota) 

B  

(SE) 

t 

(p-

hodn
ota) 

B  

(SE) 

t 

(p-

hodn
ota) 

B  

(SE) 

t 

(p-

hodn
ota) 

kon

st. 

13,

82 

(1,7
1) 

8,072 

(< 

0,000

) 

11,

50 

(1,9
2) 

5,993 

(< 

0,000

) 

9,3

8 

(1,7
2) 

5,453 
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Intervenční kompetence pedagogických pracovníků k syndromu CSA 

Intervention Competencies of Educational Professionals Regarding  
CSA Syndrome 

 

Jaroslava Hanušová 

 

Abstrakt 

Cílem dlouhodobého výzkumného šetření je zmapovat úroveň vybraných krizově 

intervenčních kompetencí pedagogických pracovníků. Výzkumný vzorek je tvořen 1020 

pedagogickými pracovníky s různým stupněm vzdělání a délkou pedagogické praxe.  

Při výzkumu byla využita kombinace kvantitativních (dotazníkové šetření) a kvalitativních 

metod (102 skupinových rozhovorů). Prezentované výzkumné šetření nelze, vzhledem 

k velikosti vzorku, zobecňovat. Autorka se však domnívá, že je třeba brát velmi vážně veškeré 

náznaky nekompetentnosti, která by v reálné školní situaci mohla vést k profesnímu pochybení 

pedagoga. Východiskem může být systematické vzdělávání pedagogů, které bude založeno 

nejen na získávání znalostí, ale také sociálních dovedností formou sebezku-šenostního výcviku.  

 

Abstract 

The long-term research aims to map the level of selected crisis intervention 

competencies of various categories of educational professionals. The research sample consists 

of 1020 educational professionals with different degrees and duration of professional 

experience. The research uses a combination of quantitative and qualitative methods. 

Regarding the size of the sample, it is certainly not possible to generalise the presented 

research. However, the author believes that it is necessary to take very seriously every sign of 

incompetency which might lead to professional misconduct of a educational professional in a 

real situation at school. The current dismal situation may be overcome only by systematic 

training of educational professionals based on acquiring not only knowledge but also social 

skills, if possible in a form of a self-experience training. 

 

Klíčová slova 

Intervenční kompetence, násilí na dětech, syndrom CSA, pedagogičtí pracovníci, modelové 

situace 

 

Keywords 

Itervention Competencies, Violence against Children, CSA Syndrome, Educational 

professionals, scenarios 

 

 

Úvod 

I v 21. století se musíme potýkat s jevy, jako je sexuální zneužívání dětí. Sexuální 

zneužití dětí je známým jevem, což nakonec dokládají i početné publikace z této oblasti (např. 

Bosák et al., 2000, Cyr et al. 2006, Fergusson et al., 2013, Lipovsky et al., 2013, Pérez-Fuentes 

et al., 2013, Priebe et al., 2008, Stanley, 2003, Weiss, 2000). WHO uvádí, že v dětství nebo v 

dospívání bylo zneužito 10 – 40 % žen a 5 – 20 % mužů. Počet dětí vystavených opakovanému 

nebo dlouhodobému pohlavnímu zneužívání je odhadnut na 1 % dětské populace (Hanušová, 

2006). Dle studie Finkelhora se prevalence sexuálního zneužití v dětství pohybuje v rozsahu 7 

– 36 % u žen a 3 – 29 % u mužů (Finkelhor, 2012). 
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Z českých retrospektivních studií zmíní autorka např. studii provedenou Nadací Naše 

dítě. Reprezentativní vzorek tvořilo 1112 osob (52,9 % žen, 47,1 % mužů) ve věku mezi 18. – 

45. rokem života. Z celkového počtu respondentů uvedlo některou z forem syndromu CSA 

v dětství 25,7 % všech oslovených (33 % žen a 17 % mužů). Z hlediska prevence je potřeba 

zmínit, že 56,7 % zneužívaných dětí se nikomu nesvěřilo. Přibližně ve 20 % případech došlo 

k ukončení syndromu CSA tím, že oběť se pachateli vyhýbala či pachatel přestal sám. Pouze 

1,4 % případů bylo zastaveno nahlášením na orgány činné v trestním řízení, 0,4 % na orgán 

sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), avšak nikdy se tak nestalo z podnětu oběti syndromu 

CSA (Pӧthe et al., 1999). Pedagogičtí pracovníci překvapivě v tomto procesu nehráli žádnou 

roli, což je vzhledem k času, který s dětmi tráví alarmující. Škola již dávno není 

zprostředkovatelem vědění a budovatelem naší socializace (mimochodem tuto roli ztrácí i 

rodina), mění se i požadavky na učitele. Na učitele a vychovatele jsou kladeny nové nároky, 

nejen profesní, ale také osobnostní. Jsou vyžadovány kompetence, které vyjadřují schopnost 

tvořivě řešit problémy, citlivě reagovat na potřeby druhých, chovat se zodpovědně k sobě i 

okolí. Do popředí se dostávají i netradiční kompetence, které umožňují pedagogickému 

pracovníkovi profesionální řešení složitých výchovných situací, ke kterým ve školách a 

školských zařízeních dochází. Lazarová používá v této souvislosti termín krizově intervenční 

kompetence. Ty vyjadřují způsobilost pedagoga využít adekvátně a účelně speciální znalosti, 

dovednosti a zkušenosti v nestandardní situaci tak, aby se mimo jiné, rychle zorientoval 

v nastalé situaci, zvážil vlastní možnosti, práva a povinnosti, rychle a adekvátně zasáhl, 

spolupracoval s jinými odborníky a vyhodnotil účelnost své intervence (Lazarová, 2008). 

Zásadní je, že toto všechno musí pedagog zvládnout, aniž by se mohl opřít o pevné zázemí 

jistot daných profesí a jejím sociálním statusem. 

Jak dokládají výše citovaná zjištění i aktuální zkušenosti autorky, je současná realita 

našich škol a školských zařízení bohužel úzkostně zaměřená pouze na edukaci. Mnoho 

pedagogů by čas s dětmi raději striktně vymezilo mezi dvě zvonění rámující vyučovací hodinu. 

Tento stav potvrzují také prezentovaná data vycházející z dlouhodobého výzkumného šetření, 

které autorka prováděla v rámci své pedagogické praxe na katedře pedagogiky PedF UK. 

Záměrem bylo získat dostatečné strukturované informace, které by následně bylo možné využít 

při tvorbě nových vzdělávacích programů v rámci kurzů dalšího vzdělávání, tzn. „na klíč“ 

pedagogickým pracovníkům.   

 

Metody 

Cílem longitudinálního výzkumného šetření je zmapovat úroveň vybraných krizově 

intervenčních kompetencí různých kategorií pedagogických pracovníků, a to ve vztahu k jejich 

věku, délce praxe a dalším proměnným. Výzkumný vzorek je tvořen pedagogickými 

pracovníky, především učiteli mateřských, základních a středních škol a vychovateli s různým 

stupněm vzdělání a délkou pedagogické praxe. Při výzkumu byla využita kombinace 

kvantitativních a kvalitativních metod. Respondenti vyplnili dotazník, který měl tři části, dvacet 

jedna položek. V první části šlo o zjištění vybraných postojů, názorů a zkušeností s fenoménem 

násilí na dětech, ve druhé části měl dotazník charakter didaktického testu, třetí část byla 

zaměřena na schopnost aplikovat relevantní znalosti při posuzování modelových situací. Po 

vyhodnocení dotazníků bylo uskutečněno 102 skupinových rozhovorů s vybranými 

respondenty. Cílem těchto polostrukturovaných rozhovorů bylo odhalit otázky, které 

respondenti považují ve vztahu k tématu za nejzávažnější, kde nejvíce váhají apod. Data 

získaná prostřednictvím rozhovorů byla průběžně vyhodnocována a posloužila k objasnění 

některých složitějších jevů, na něž poukázalo dotazníkové šetření. 
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Vybrané výsledky  

Výzkumu se zúčastnilo 1020 pedagogických pracovníků, u kterých bylo sledováno 

pohlaví (tabulka 1), délka praxe (tabulka 2), stupeň vzdělání (tabulka 3) a vykonávaná praxe 

(tabulka 4).   

 

 

Tabulka č. 1. Respondenti podle pohlaví 

Pohlaví Počet 

Ženy 906 (88,8 %) 

Muži 100 (9,8 %) 

Neuvedeno 14 (1,4 %) 

Celkem 1020 (100 %) 

 

 

Tabulka č. 2. Respondenti podle délky pedagogické praxe 

Délka pedagogické praxe Počet 

Méně než 3 roky 179 (17,5 %) 

3 až 10 let 280 (27,5 %) 

Více než 10 let 512 (50,2 %) 

Neuvedeno 49 (4,8 %) 

Celkem 1020 (100 %) 

 

 

Tabulka č. 3. Respondenti podle stupně vzdělání 

Stupeň vzdělání Počet 

Střední odborné 459 (45,0 %) 

Vyšší odborné 101 (9,9 %) 

Vysokoškolské 434 (42,6 %) 

Neuvedeno 26 (2,5 %) 

Celkem 1020 (100 %) 
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Tabulka č. 4. Respondenti podle vykonávané profese 

Vykonávaná profese Počet respondentů 

Učitel/ka mateřské školy 192 (18,8 %) 

Učitel/ka 1. stupně základní školy 140 (13,7 %) 

Učitel/ka 2. stupně základní školy 252 (24,7 %) 

Učitel/ka střední nebo vyšší školy 78 (7,7 %) 

Vychovatel/ka školní družiny 183 (18 %) 

Vychovatel/ka dětského domova 68 (6,7 %) 

Jiné 78 (7,6 %) 

Neuvedeno 29 (2,8 %) 

Celkem 1020 (100 %) 

 

Výsledkem výzkumu je zjištění, že 50 % (510) respondentů se domnívá,  

že se v posledních dvanácti měsících nesetkali s násilím na dětech – se syndromem CSA 

(tabulka 5). Celá čtvrtina (255) respondentů uvedla, že neví, zda se s projevy syndromu CSA 

setkali. Schopnost rozpoznat „vždy“ syndrom CSA uvedlo pouze 23 % (235) oslovených 

(tabulka 6). Projevy syndromu CSA u dětí ovšem správně či převážně správně identifikovalo 

jen 459 (40 %) respondentů (tabulka 8). Dovednost správně řešit odhalené násilí na dětech – 

syndrom CSA deklarovalo 30 % (306) dotázaných (tabulka 7). Značný prostor byl v dotazníku 

i v následných rozhovorech věnován zažitým mýtům a předsudkům ohledně násilí na dětech, 

přičemž respondenti měli rozhodnout, zda je příslušný výrok pravdivý či nepravdivý. Za 

pravdivé bylo např. ve 48 % případů (u 490 respondentů) označeno tvrzení, že „sexuální 

zneužívání vždy provází stopy po násilí“ a ve 40 % případů (u 408 respondentů) tvrzení, že 

„k sexuálnímu zneužívání může docházet jen tehdy, když mezi dvěma lidmi dojde 

k pohlavnímu styku“. Skutečnost, že ve většině případů syndromu CSA nedochází k fyzickému 

násilí na dětech, si uvědomila necelá polovina (500) oslovených respondentů. Přitom značná 

část publikujících odborníků tvrdí, že pedofilní pachatelé přivedou dítě k pohlavnímu styku jen 

asi ve 20 % (Hanušová, 2006). Nejčastěji využívají manipulaci  

s genitáliemi dítěte, orálními nebo análními praktikami. Děti obvykle pachatelé nepřepadají. 

Něžnosti navazují velmi specificky, hrají si, jsou pozorní a něžní. Dívkám bývají i velmi 

sympatičtí – 40 % dívek jim neklade vůbec žádný odpor, dokonce jim vychází vstříc. 

S výrokem, že „násilí na dětech (týrání či sexuální zneužívání) je ojedinělá situace, kterou dítě 

zažije ve svém životě“ se ztotožnilo 18 % (184) respondentů (tabulka 9). 

 

Tabulka č. 5. Zkušenosti respondentů se syndromem CSA 

Zkušenosti respondentů  Počet 

Ano 25 % 

Ne 50 % 

Neuvedeno 25 % 
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Tabulka č. 6. Deklarovaná schopnost respondentů rozpoznat syndrom CSA 

Schopnost rozpoznat syndrom CSA Počet 

Vždy 23 % 

Občas 47 % 

Nikdy 0 %  

Nevím 28 % 

Neuvedeno 2 % 

 

Tabulka č. 7. Deklarovaná dovednost respondentů řešit syndrom CSA 

Dovednost rozpoznat syndrom CSA Počet 

Ano 30 % 

Ne 61 % 

Nevím 8 % 

Neuvedeno 1 % 

 

Tabulka č. 8. Citlivost respondentů k projevům syndromu CSA 

Projevy syndromu CSA Počet 

Správná odpověď  40 % 

Chybná odpověď 60 % 

 

Tabulka č. 9. Hodnocení pravdivosti mýtů o násilí na dětech  

Mýtus Pravda Nepravda Neuvedeno Celkem 

Sexuální zneužívání vždy provází 

stopy po násilí. 

 

490 (48 %) 

 

500 (49 %) 

 

30 (3 %) 

 

1020 (100 %) 

K sexuálnímu zneužívání může 

docházet jen tehdy, když mezi 

dvěma lidmi dojde k pohlavnímu 

styku. 

 

408 (40 %) 

 

592 (58 %) 

 

20 (2 %) 

 

1020 (100 %) 

Pachatelé, kteří děti týrají či 

zneužívají, mají narušené zázemí  

a podprůměrnou inteligenci. 

 

214 (21 %) 

 

795 (77,9 %) 

 

11 (1,1 %) 

 

1020 (100 %) 

Dopouští-li se někdo násilí na 

dětech pod vlivem alkoholu nebo 

drog, pak skutečný problém je 

v jeho závislosti na alkoholu nebo 

drogách. Pokud se zbaví této 

závislosti, přestane i zneužívání. 

 

82 (8 %) 

 

913 (89,5 %) 

 

25 (2,5 %) 

 

1020 (100 %) 

Násilí na dětech (týrání či sexuální 

zneužívání) je ojedinělá situace, 

kterou dítě zažije ve svém životě. 

 

184 (18 %) 

 

806 (79 %) 

 

30 (3 %) 

 

1020 (100 %) 
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Stěžejní částí šetření bylo posuzování a analýza tří modelových situací, které 

představovaly rozhovory pedagogů (tabulka 10, 12, 14). Úkolem respondentů bylo ohodnotit 

postup učitele, který rozhovor vedl, na škále 1 (výborný, příkladný postup) až 5 (naprosto 

chybný postup). Všechny situace přitom obsahovaly zásadní chyby, kterých se pedagogové při 

„vyšetřování“ násilí na dětech (syndromu sexuálního zneužití dítěte) mohou dopouštět – např. 

vyzrazení jmen svědků, kladení uzavřených či sugestivních otázek, apod. Výsledky hodnocení 

modelových situací jednotlivými kategoriemi respondentů ukazují tabulky č. 11, 13, 15, 16. 

Modelová situace č. 1 byla ohodnocena průměrnou známkou 3,2; situace č. 2 známkou 2,6 a 

situace č. 3 známkou 2,5. Nejnižší průměrné ohodnocení (2,5) v modelových situacích uváděli 

učitelé středních a vyšších odborných škol a vychovatelé dětských domovů. Naopak nejvyšší 

průměrnou známku (3,1) přidělili učitelé prvního stupně základních škol. 

 

Tabulka č. 10. Modelová situace č. 1 

Modelová situace č. 1 

UČITELKA: Zaslechla jsem, jak si o tobě povídají dvě dívky na školním hřišti. Zdá se, že 

máš u dětí reputaci „úchyláka“ a že „osaháváš“ děvčata. 

UČITEL: Kdo to říkal?! 

UČITELKA: Markéta Kučerová a Pavla Dostálová z 6. C. 

UČITEL: Nesmysl, neznám je. Vždyť mě přeci znáš už tolik let. Myslel jsem si, že si věříme! 

UČITELKA: Myslela jsem si, že je to hloupost. 

UČITEL: Doufám, žes to nikomu dalšímu neřekla, měl bych z toho ostudu.   

UČITELKA: Ne, neboj, nikomu jsem to neřekla a neřeknu. Za chvíli mám výuku v 6. C, tak 

dívkám domluvím. Nesmějí lhát.  

UČITEL: Už se o tom nechci bavit.  

Učitelka □ 1          □ 2          □ 3          □ 4        □ 5 

 

Tabulka č. 11. Hodnocení modelové situace č. 1 dle profesí 

Vykonávaná profese Průměrná známka 

Učitel/ka mateřské školy 3,5 

Učitel/ka 1. stupně základní školy 3,6 

Učitel/ka 2. stupně základní školy 3,3 

Učitel/ka střední nebo vyšší školy 2,9 

Vychovatel/ka školní družiny 3,2 

Vychovatel/ka dětského domova 2,9 

Jiné 3 

Neuvedeno 3 

 

Modelová situace č. 1 byla ohodnocena průměrnou známkou 3,2. Nejnižší průměrné 

ohodnocení (2,9) uváděli učitelé středních a vyšších odborných škol a vychovatelé dětských 

domovů. Naopak nejvyšší průměrnou známku (3,6) přidělili učitelé prvního stupně základních 

škol. 
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Tabulka č. 12. Modelová situace č. 2 

Modelová situace č. 2  

UČITELKA: Otevírá dveře … Jitko, co potřebuješ? 

JITKA: Mlčí. 

UČITELKA: Mám jen 5 minut času, musím do výuky do 7. B.  

JITKA: Mlčí. 

UČITELKA: Tak pojď dál a prosím k věci. 

JITKA: Mám problém, mlčení … 

UČITELKA: Tak co se děje?  

JITKA: Večer za mnou chodí do pokoje maminky přítel. 

UČITELKA: Povídáte si? 

JITKA: Ne, sahá mi pod noční košili … 

UČITELKA: Víš to jistě, nezdálo se ti to? Neměla jsi tam třeba nějakou špínu či nit? 

JITKA: Mlčí. 

UČITELKA: Už zvoní, musím do hodiny, ale můžeš za mnou přijít zítra a můžeme v našem 

rozhovoru pokračovat.  

JITKA: Mlčky odchází. 

Učitelka  □ 1          □ 2          □ 3          □ 4        □ 5 

 

Tabulka č. 13. Hodnocení modelové situace č. 2 dle profesí 

Vykonávaná profese Průměrná známka 

Učitel/ka mateřské školy 2,6 

Učitel/ka 1. stupně základní školy 2,9 

Učitel/ka 2. stupně základní školy 2,8 

Učitel/ka střední nebo vyšší školy 2,4 

Vychovatel/ka školní družiny 2,7 

Vychovatel/ka dětského domova 2,4 

Jiné 2,7 

Neuvedeno 2,5 

 

Modelová situace č. 2 byla ohodnocena průměrnou známkou 2,6. Nejnižší průměrné 

ohodnocení (2,4) uváděli učitelé středních a vyšších odborných škol a vychovatelé dětských 

domovů. Naopak nejvyšší průměrnou známku (2,9) přidělili učitelé prvního stupně základních 

škol. 
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Tabulka č. 14. Modelová situace č. 3 

ŘEDITEL: Vstupte. 

UČITELKA: Pane řediteli, mohu s Vámi mluvit?  

ŘEDITEL: Pojďte dál. 

UČITELKA: Potřebovala bych s Vámi mluvit o Lence Pokorné ze 4. C. 

ŘEDITEL: Co se děje? 

UČITELKA: Všimla jsem si, že je poslední dobou ustrašená, často chodí nepřezutá,  

do školy chodí na poslední chvíli ... 

ŘEDITEL (přerušuje učitelku uprostřed věty): Co já s tím problémem mám dělat? 

Kontaktujte rodiče. 

UČITELKA: Chystám se k tomu, ale jde také o pana Dvořáka. 

ŘEDITEL: Myslíte našeho školníka pana Dvořáka? Co s tím má společného?  

UČITELKA: Ano, jedná se o našeho školníka. Lenka se mi svěřila, že ji pan Dvořák 

opakovaně sexuálně obtěžoval. 

ŘEDITEL: To je přece úplný nesmysl. Znám pana Dvořáka léta, je to slušný člověk. To, co 

říkáte, není možné. Ne! Pan Dvořák, ... vždycky jsem byl s jeho prací spokojen, vždycky 

dělal na sto procent ...  

UČITELKA: Ale ... 

ŘEDITEL (přerušuje ji): Z jaké rodiny pochází ta žákyně?  

UČITELKA: Proč se ptáte? Nevidím v tom žádnou souvislost s problémem. 

ŘEDITEL: Nedovolím, aby někdo pomlouval moje zaměstnance. Bez důkazu. 

UČITELKA: Pan Dvořák ji již několikrát pozval k sobě domů na papouška.  

ŘEDITEL: Jsem přesvědčený, že si ta holka vymýšlí! 

UČITELKA: Mlčí. 

ŘEDITEL: Zeptám se jí sám, pošlete mi ji hned do ředitelny! 

UČITELKA: Přivedu ji.  

ŘEDITEL: Ještě než odejdete, ... nemyslím si, že by bylo vhodné to nějak rozšiřovat. Jde 

nám především o dobré jméno školy, kdyby se nějaké pomluvy rozkřikly, nemuseli bychom 

napřesrok naplnit tři paralelky, možná ani dvě. A když nebudou žáci, nebudou úvazky pro 

kantory – tomu byste zrovna vy měla rozumět, jak víte, hodiny pro vás jsem musel těžce 

vybojovat! 

UČITELKA: Mlčí. 

ŘEDITEL: Doufám, že jsme si porozuměli. 
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Tabulka č. 15. Hodnocení modelové situace č. 3 dle profesí 

Vykonávaná profese Průměrná známka 

Učitel/ka mateřské školy 2,5 

Učitel/ka 1. stupně základní školy 2,8 

Učitel/ka 2. stupně základní školy 2,8 

Učitel/ka střední nebo vyšší školy 2,3 

Vychovatel/ka školní družiny 2,5 

Vychovatel/ka dětského domova 2,3 

Jiné 2,6 

Neuvedeno 2,4 

 

Modelová situace č. 3 byla ohodnocena průměrnou známkou 2,5. Nejnižší průměrné 

ohodnocení (2,3) uváděli učitelé středních a vyšších odborných škol a vychovatelé dětských 

domovů. Naopak nejvyšší průměrnou známku (2,8) přidělili učitelé prvního stupně základních 

škol a učitelé druhého stupně základní školy. 

 

Tabulka č. 16. Průměrné hodnocení modelových situací dle profesí 

Vykonávaná profese Průměrná známka 

Učitel/ka mateřské školy 2,9 

Učitel/ka 1. stupně základní školy 3,1 

Učitel/ka 2. stupně základní školy 3,0 

Učitel/ka střední nebo vyšší školy 2,5 

Vychovatel/ka školní družiny 2,8 

Vychovatel/ka dětského domova 2,5 

Jiné 2,8 

Neuvedeno 2,6 

 

 

Diskuze 

Jestliže prvotním impulsem pro realizaci tohoto výzkumu byla snaha lépe připravovat 

další vzdělávání pracovníků, kteří provozují každodenní pedagogickou praxi, po zpracování 

výsledků se před autorkou otevřel obraz, který vypovídá o pedagogické obci a její roli při 

ochraně dítěte. To vedlo autorku k myšlence pokusit se srovnat výsledky studie se stavem 

obdobných pedagogických pracovníků ze zahraničí. Je ovšem nutno konstatovat, že podobná 

studie doposud nikde pravděpodobně nebyla provedena, neboť autorce, i přes značné úsilí, se 

nepodařilo alespoň obdobná data ze zahraničí získat. Pokud se zaměříme na výsledky vlastního 

výzkumu, můžeme sledovat další alarmující skutečnosti. Jedním z nich je zjištění, že 25 % 

(255) respondentů uvádí, že se setkalo ve své praxi se syndromem CSA a 55 z nich ovšem 

zároveň přiznává, že není schopno rozpoznat syndrom CSA. To znamená, že poznání, že je 

dítěte sexuálně ohroženo, nebo že je dítě dokonce obětí sexuálního zneužívání, nastalo u těchto 

respondentů až ve chvíli, kdy na to upozornil někdo jiný. Nabízí se tedy otázka, jak dlouho 
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probíhalo sexuální zneužívání, než se to vyučující dozvěděl, před očima pedagogického 

pracovníka neviděno. Bohužel, na tuto otázku nám výzkum již odpověď nenabízí.  

Pouhých 30 % respondentů se o sobě domnívá, že je schopno řešit případy výskytu 

sexuálního zneužívání v dětském kolektivu. Zajímavé je, že 1/3 z nich jsou učitelé MŠ,  

na druhém místě jsou učitelé 1. stupně ZŠ (¼), dále učitelé 2. stupně ZŠ (1/3). Nejméně 

dovedností prokázali učitelé středních a vyšších odborných škol. Tento trend potvrzují také 

výsledky z části dotazníků testující respondenty prostřednictvím běžně zažitých mýtů  

o syndromu CSA. I zde měli nejlepší výsledky učitelé MŠ, poté učitelé 1. stupně ZŠ. Učitelé 

střední či vyšších škol se naopak s prezentovanými mýty ztotožňovali. Součástí získaných dat 

jsou také údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání respondentů. V období od zahájení výzkumu 

v této oblasti došlo k zásadní změně, a to v souvislosti s ukončením přechodného období pro 

získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. S ohledem na tuto okolnost autorka 

tato data již dále nezpracovávala, neboť je považuje za irelevantní.  

Součástí skupinových rozhovorů bylo hodnocení modelových situací. Průměrné známky 

přidělené k modelovým situacím je třeba považovat obecně za velmi nízké, což opět svědčí o 

jisté necitlivosti respondentů k vykresleným prohřeškům při vyšetřování násilí  

na dětech. Velmi shovívavě byl hodnocen přístup učitelky v modelové situaci č. 1, který 

vykazuje závažné chyby, mj. sdělení jmen obětí. Při skupinových rozhovorech min. 1/3 

respondentů pozitivně ohodnotila chování učitelky – její přímý dotaz, zda je pravdivé, že 

kolega dívky osahává. Cca 1/3 (270) respondentů nedokázala při rozhovorech odpovědět, jak se 

jinak zachovat v podobné situaci, koho kontaktovat, jak vzniklou situaci vyřešit jinak. U druhé 

modelové situace se respondenti patrně nechali zmást zdánlivě promyšlenou strukturou 

rozhovoru a projevem dobré vůle k pokračování rozhovoru. Třetí modelovou situaci oslovení 

respodenti hodnotili nejlépe. Zejména pozitivně vnímali moment, kdy se učitelka nenechala 

ovlivnit tvrzením ředitele školy, že „možný pachatel“ je slušný a pracovitý člověk a na 

manipulativní otázku ohledně rodiny žáčky správně zareagovala. Respodenti identifikovali jako 

problematický moment situaci, kdy učitelka slíbila, že žačku přivedete do ředitelny. 

Oslovení respodenti měli za úkol označit modelovou situaci, kterou subjektivně vnímali 

jako nejsnáze řešitelnou. 43 % respdondetů označilo za nejsnadněji řešitelnou modelovou 

situaci č. 2. Jako důvod bylo nejčastěji uvedeno, že si dokáží tuto situaci snadno představit ve 

své každodenní pedagogické praxi. Při řešení první situace uváděli, že zatím nezažili podobnou 

situaci a ve vzdělávací instituci, kde působí, postrádají podporu ve formě vnitřního doporučení, 

jak postupovat, v případě, že mají podezření, že pachatelem může být jejich kolega/kolegyně. 

Pro respodenty nebylo jednoduché ani hodnocení třetí modelové situace. Respodenti sice mohli 

čerpat z osobních zkušeností při řešení podobných situací, avšak ½ respondentů upřímně 

přiznala, že neví, jak by se zachovali, pokud by byli nuceni neohlásit a neřešit poškozování 

dětí, pod pohrůžkou ztráty zaměstnání.  

Mírné hodnocení modelových situací, a tudíž relativně nízká senzitivita k problému 

násilí na dětech (syndromu CSA), nepřekvapuje u učitelů středních a vyšších odborných škol, 

neboť této kategorii pedagogických pracovníků nejčastěji schází důkladnější pedagogické 

vzdělání (šlo zpravidla o absolventy neučitelského studia doplněného tzv. pedagogickým 

minimem) a jejich žáci již jsou starší 15 let. Dokonce u některých respondentů byla 

zaznamenána mylná představa, že se ve věku nad 15 let již nemůže jednat o sexuální 

zneužívání, týrání či zanedbávání. Velmi zarážející je podobně mírné hodnocení modelových 

situací u vychovatelů dětských domovů, kteří by měli být v pedagogicko-psychologické sféře 

erudováni. Výsledek vychovatelů dětských domovů ovšem není, pro jejich malé početní 

zastoupení, dostatečně reprezentativní. Zajímavé by bylo srovnání s pracovníky výchovných a 
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diagnostických ústavů, kteří se patrně setkávají s násilím na dětech (syndromem CSA), včetně 

těch nezávažnějších forem, nejčastěji. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v iniciálním i celoživotním vzdělávání pedagogických 

pracovníků je vždy nutné zařadit výuku předmětů přinášejících vědomosti a dovednosti, jak 

zareagovat, pokud se dítě někomu svěří. Příkladem může být následující osmero doporučení:  

1. zůstaňte klidný/á, přístupný/á a vnímavý/á → nepoddávejte se spekulacím, nečiňte 

unáhlené závěry,  

2. dítě pečlivě a bez přerušování vyslechněte → nesnažte se získat více informací, než které 

dítě samo poskytne a nesnažte se překládat výpověď dítěte do řeči dospělého, 

3. kontrolujte své nonverbální projevy → zakryjte svůj šok nebo znechucení, zdržte se 

negativních poznámek na vrub údajného pachatele,  

4. dejte dítěti jasně najevo, že jej berete vážně,  

5. projevte uznání nad jeho odvahou a ujistěte jej, že učinilo správnou věc, když se Vám 

svěřilo,  

6. ujistěte jej, že uděláte vše, co je ve Vašich silách, abyste dítěti pomohli a vysvětlete mu 

možné důsledky → neslibujte něco, co nelze dodržet (např. že sdělené informace zůstanou 

tajemstvím),  

7. dejte dítěti najevo, že si v podobné situaci víte rady, 

8. nikdy neotálejte s vyhledáním profesionální pomoci, nahlaste svá podezření. 

 

 

Závěr 

Záměrem výzkumu nebylo detailní popsání vnímání syndromu CSA ze strany 

pedagogů, proto také nešel výzkum v některých aspektech do přílišných podrobností. I když lze 

konstatovat, že původní výzkumný cíl byl naplněn, nastolené otázky nutí autorku k zamyšlení 

připravit následný výzkum, který tuto problematiku s využitím stávajících výsledků detailně 

popíše.  

Prezentované výzkumné šetření nelze vzhledem k velikosti vzorku zobecňovat. Autorka 

se však domnívá, že je třeba brát velmi vážně veškeré náznaky nekompetentnosti, která by 

v reálné školní situaci mohla vést k profesnímu pochybení pedagoga. Zatímco nedostatky 

v oblasti klíčových didaktických kompetencí snižují efektivitu vyučování a učení, nedostatky 

ve stále poněkud opomíjených krizově intervenčních kompetencích mohou způsobit životní 

katastrofu dětí i jejich rodin. Je nezbytné, naučit všechny pedag. pracovníky všímat si 

potenciálních indikátorů týrání, zneužívání či zanedbávání. Úkolem vedení školy  

by mělo být pravidelně zaměstnance informovat o pokynech ohledně postupu v případě 

odhalení nebo podezření z týrání, zneužívání či zanedbávání. Škola musí mít jasné instrukce  

v případě obvinění personálu, zavést dozorový a hodnotící systém, který kontroluje jednotlivé 

role, vztahy a dohlíží nad postupy a praktikami v zařízení. Samozřejmostí by mělo být zavedení 

opatření, která budou minimalizovat možnost týrání, zneužívání či zanedbávání (např. snížit 

počet příležitostí, kdy je dospělý a dítě ponecháno o samotě).  

Východiskem ze současné neutěšené situace může být pouze systematické vzdělávání 

pedagogů, které bude založeno nejen na získávání znalostí, ale také sociálních dovedností,  

a to, pokud možno formou sebezkušenostního výcviku. Autorka je přesvědčena o tom,  

že takové vzdělávání se musí, má-li být dostatečně účinné, opírat o zkušenosti frekventantů 
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z vlastní pedagogické praxe. Jeho těžiště proto autorka vidí spíše v celoživotním učení  

a v programech průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků v ochraně dětí  

pro všechny, kteří ve školských zařízeních pracují. Garantem tohoto vzdělávání by proto měl 

být stát. Otevřenou otázkou zůstává, jak učitele a vychovatele motivovat k účasti na těchto 

vzdělávacích programech, které vyžadují od svých účastníků, kromě obětovaného času, 

obvykle nemalé osobní nasazení. Jednou možností jistě je povinnost uložená příslušnou 

legislativou. 

 

Literatura 

Bosák, V., Csémy, L., Halfarová, H., Pöthe, P. (2000) Sexuální zneužívání dětí v ČR – 

retrospektivní studie. Čs. Psychiatrie, 96(3), 229 – 241. 

Cyr, M., McDuff, P., Wright, J. (2006) Prevalence and predictors of dating violence among 

adolescent female victims of child sexual abuse. Journal of Interpersonal Violence, 21(8), 

1000-1017.  

Hanušová J. (2006) Sexual abuse. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí.  

Fergusson, D. M., McLeod, G. F., & Horwood, L. J. (2013) Childhood sexual abuse and 

adult developmental outcomes: findings from a 30-year longitudinal study in New Zealand. 

Child abuse and neglect, 37(9), 664-674. 

Finkelhor, D., Jones, L. (2012) Have sexual abuse and physical abuse declined since the 

1990s? Durham, NH: Crimes against Children Research Center.  

Lazarová B. (2008) Netradiční role učitele: o situacích pomoci, krize a poradenství ve školní 

praxi. Brno: Paido. 

Lipovsky, J. A., Kilpatrick, D. G. (2013) The child sexual abuse victim as an adult. The 

sexual abuse of children: Clinical issues, 2, 430-476. 

Pérez-Fuentes, G., Olfson, M., Villegas, L., Morcillo, C., Wang, S., Blanco, C. (2013) 

Prevalence and correlates of child sexual abuse: a national study. Comprehensive psychiatry, 

54(1), 16-27. 

Priebe, G., Svedin, C. G. (2008) Child sexual abuse is largely hidden from the adult society: 

An epidemiological study of adolescents’ disclosures. Child abuse and neglect, 32(12), 1095-

1108. 

Pöthe, P., Csémy, L., Halfarová, H. (1998) Retrospektivní studie sexuálního zneužití v dětství 

u dospělé populace ČR. Praha: Linka bezpečí. 

Stanley, J., Tominson, A. M., Pocock, J. (2003) Child abuse and neglect in Indigenous 

Australian communities. Child Abuse Prevention Issues, 19, 1-32. 

Weiss, P. (2000) Sexuální zneužívání pachatelé a oběti. Praha: Grada. 

 

O autorovi 

PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 

Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Odborně se zaměřuje na zdravotně sociální 

oblast. 

 

 



303 
 

Problematika plnohodnotného života nemocného s jaterní cirhózou 

The Issue of Full Bodied-Life of the Patient with Liver Cirrhosis 
 

Jan Lepeška 
 

 

Abstrakt 

Předkládaný text stručně uvádí čtenáře do problematiky biopsychosociálního přístupu u 

nemocných s diagnózou jaterní cirhózy v důsledku nadměrného požívání alkoholických nápojů. 

Text v první části velmi stručně přibližuje vznik a průběh onemocnění a popisuje průběh 

vzniku závislosti na alkoholu. Ve druhé části příspěvku autor předkládá konkrétní případ. 

Jeho cílem je přiblížit život s nevyléčitelným onemocněním. Autor na základě rozhovoru 

předkládá stručný nástin vybraných možností komplexní péče. Hlavním cílem článku je 

zdůraznit a poukázat na nezbytnou interdisciplinární spolupráci zejména psychiatrů, 

psychologů, psychoterapeutů, sociálních pracovníků a lékařů v léčbě onemocnění jaterní 

cirhózy a jaterního selhání. 

 

Klíčová slova 

Jaterní cirhóza, závislost, alkohol, biopsychosociální přístup, péče  

 

Abstract 

The presented text briefly introduces the reader to the issue of biopsychosocial approach 

in patients with a diagnosis of liver cirrhosis due to excessive drinking of alcoholic beverages. 

The text in the first part briefly describes the onset and progression of the disease and describes 

the course of alcohol addiction. In the second part of the paper, the author presents a specific 

case. Based on the interview, the author presents a brief outline of selected complex care 

options. The main objective of the text is to emphasize and point out the necessary 

interdisciplinary cooperation, in particular psychiatrists, psychologists, psychotherapists, social 

workers and doctors in the treatment of liver cirrhosis and liver failure. 

 

Keywords 

Liver Cirhosis, Addiction, Alcohol, Biopsychosocial Approach, Care 
 

 

Úvod 

Jaterní cirhóza je jednou z nejčastějších příčin jaterních chorob ve vyspělých zemích. 

Bohužel hlavní příčinou stále zůstává nadměrná dlouhodobá konzumace alkoholu. Úmrtnost na 

jaterní cirhózu je zde přímo úměrná spotřebě čistého alkoholu na jednoho obyvatele. Například 

podle statistik z roku 2009
1
 je nejvyšší ve Francii a Španělsku (přes 30 úmrtí na 100 000 

obyvatel), nejnižší naopak v severských zemích (do 5 úmrtí na 100 000 obyvatel).     

Přibližně v téže době výzkum v USA potvrdil, že cirhóza byla dvanáctou nejčastější 

příčinou úmrtí, kdy 48% případů bylo spojených s alkoholickou etiologií.
2
 V Čechách je to 

orientačně 15 úmrtí na jaterní cirhózu na 100 000 obyvatel. Nejvyšší mortalita je u mužů  

ve věku 35-64 let. Znepokojivá jsou pro Českou republiku i data z WHO (údaje z roku 2012). 

                                                           
1
 Brůha, R.; Dvořák, K.; Petrtýl, J.; Šveska, T. (2009) Alkoholové poškození jater in: Medicína pro praxi, roč. 6, číslo 

3, s. 144. 
2
 Gao, B; Bataller, R. (2011) Alcoholic Liver Disease: Pathogenesis and New Therapeutic Targets. 

Gastroenterology. 141(5): 1572-1585. 
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Ve statistickém přehledu zahrnující úmrtí na základě diagnózy jaterní cirhózy u obyvatel 

starších patnácti let - v přepočtu na 100 000 obyvatel - data udávají u žen počet 9,4, u mužů pak 

23,7, na Slovensku se jedná pak o čísla 12,0 a 39,3 (viz níže). 

 

"Liver cirrhosis, age-standardized death rates (15+), per 100,000 population" (2012) 
Country Female Male Country Female Male 

Afghanistan 19.0 26.4 Croatia 8.1 37.7 

Albania 8.9 6.6 Cuba 4.2 14.8 

Algeria 9.7 11.8 Cyprus 3.3 8.5 

Angola 21.6 60.1 Czech Republic 9.4 23.7 

Argentina 10.3 29.8 Democratic People's 
Republic of Korea 

16.9 49.9 

Armenia 17.0 46.5 Democratic Republic of 
the Congo 

24.1 50.6 

Australia 2.8 6.8 Denmark 8.9 20.2 

Austria 6.9 22.2 Djibouti 26.6 35.1 

Azerbaijan 27.4 37.4 Dominica     

Bahamas 4.3 17.2 Dominican Republic 16.2 19.7 

Bahrain 5.2 9.4 Ecuador 18.4 32.6 

Bangladesh 24.5 29.1 Egypt 67.8 122.3 

Barbados 4.2 13.3 El Salvador 19.4 57.0 

Belarus 25.5 43.8 Equatorial Guinea 18.2 53.9 

Belgium 6.1 14.2 Eritrea 25.2 50.0 

Belize 13.8 49.1 Estonia 10.9 21.8 

Benin 25.2 65.6 Ethiopia 21.8 42.7 

Bhutan 28.3 34.4 Fiji 8.1 17.2 

Bosnia and 
Herzegovina 

9.1 24.0 Finland 10.0 28.5 

Botswana 9.2 19.3 France 5.2 16.4 

Brazil 5.8 28.8 Gabon 23.1 45.5 

Brunei Darussalam 8.0 9.7 Gambia 19.5 50.9 

Bulgaria 7.4 29.4 Georgia 9.4 33.8 

Burkina Faso 32.3 76.0 Germany 7.8 18.8 

Burundi 30.3 58.0 Ghana 34.2 62.2 

Côte d'Ivoire 34.4 91.9 Greece 5.4 14.6 

Cabo Verde 3.8 25.3 Grenada     

Cambodia 7.5 19.1 Guatemala 24.3 69.4 

Cameroon 31.9 85.2 Guinea 23.9 57.0 

Canada 5.1 10.6 Guinea-Bissau 22.7 65.4 

Central African 
Republic 

19.0 52.7 Guyana 20.7 104.0 

Chad 25.5 76.3 Haiti 15.2 24.7 

Honduras 14.7 26.3 Mauritania 17.0 36.3 

Hungary 16.8 57.0 Mauritius 6.4 30.9 

Iceland 0.8 3.3 Mexico 16.6 54.7 

India 19.6 39.5 Mongolia 47.6 78.8 

Indonesia 16.6 52.7 Morocco 23.0 25.6 

Iran (Islamic Republic 
of) 

5.6 8.7 Mozambique 25.9 37.6 

Iraq 6.2 14.2 Myanmar 14.9 87.7 

Ireland 7.8 12.5 Namibia 6.5 14.1 

Israel 3.1 5.3 Nepal 22.5 32.2 

Italy 4.7 10.9 Netherlands 2.5 5.7 
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Jamaica 2.9 9.8 New Zealand 2.0 4.2 

Japan 3.2 10.5 Nicaragua 22.8 64.4 

Jordan 11.2 20.1 Niger 20.2 48.0 

Kazakhstan 43.9 82.6 Nigeria 29.2 79.2 

Kenya 18.0 29.8 Norway 2.6 4.6 

Kiribati     Oman 20.3 29.3 

Kuwait 4.1 2.7 Pakistan 33.0 37.4 

Kyrgyzstan 44.2 99.3 Panama 15.4 13.7 

Lao People's 
Democratic Republic 

12.7 31.9 Papua New Guinea 32.4 67.0 

Latvia 11.1 29.1 Paraguay 6.4 24.7 

Lebanon 3.6 8.2 Peru 17.7 35.2 

Lesotho 11.5 30.6 Philippines 9.7 35.0 

Liberia 23.0 54.7 Poland 10.4 28.8 

Libya 9.2 14.0 Portugal 4.1 20.0 

Lithuania 19.7 53.9 Qatar 8.9 9.7 

Luxembourg 6.0 12.3 Republic of Korea 4.4 20.6 

Madagascar 22.1 27.5 Republic of Moldova 71.9 98.5 

Malawi 28.8 52.9 Romania 29.8 65.0 

Malaysia 5.4 11.1 Russian Federation 26.1 48.7 

Maldives 6.5 7.0 Rwanda 19.0 28.5 

Mali 30.6 64.1 Saudi Arabia 7.6 13.4 

Malta 1.6 8.6 Senegal 15.6 54.5 

Serbia 3.8 16.3 Timor-Leste 9.6 17.8 

Sierra Leone 52.6 102.5 Togo 23.6 61.8 

Singapore 3.2 5.4 Trinidad and Tobago 5.1 17.3 

Slovakia 12.0 39.3 Tunisia 8.2 14.4 

Slovenia 13.2 41.9 Turkey 4.2 8.5 

Solomon Islands 16.1 32.1 Turkmenistan 66.9 94.9 

Somalia 18.6 31.3 Tuvalu     

South Africa 8.9 25.2 Uganda 50.1 67.8 

South Sudan 29.3 45.3 Ukraine 23.7 56.7 

Spain 3.9 14.2 United Arab Emirates 12.4 16.6 

Sri Lanka 5.3 37.3 U K and N I 8.0 16.0 

Sudan 27.5 41.1 U Rep. of Tanzania 25.0 35.1 

Suriname 6.0 21.8 USA 7.1 14.9 

Swaziland 37.6 38.8 Uruguay 2.4 13.0 

Sweden 3.0 7.2 Uzbekistan 52.4 62.6 

Switzerland 4.5 9.9 Venezuela  3.7 26.8 

Syrian Arab Republic 3.9 7.5 Viet Nam 9.2 39.3 

Tajikistan 45.1 39.4 Yemen 23.2 31.7 

Thailand 8.7 28.2 Zambia 29.4 45.8 

The f Yug. r. of Mac. 4.4 16.6 Zimbabwe 16.9 40.8 

zdroj: WHO (https://www.econdb.com) 

 

Termín alkoholismus poprvé použil švédský lékař Magnus Huss již v roce 1849, avšak 

až v roce 1951 začal být alkoholismus vnímán jako medicínský problém. Závislost  

na alkoholu postupně postupuje víceméně ustáleným vývojem přes fáze občasné konzumace, 

fázi prodromální, kritickou až k terminální vyznačující se alkoholovým abstinenčním 

syndromem (včetně deliria), alkoholovou psychózou a halucinózou, amnestickými 

alkoholovými poruchami a demencí a u těhotných žen pak syndrom FAS (fetální alkoholový 

syndrom). Další rozlišení typu závislosti můžeme také najít v povědomě známé Jellinekově 

typologii.  
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Z pohledu rozlišení abúzu alkoholu, můžeme uvést abúzus: 

 symptomatický (určovaný nejčastěji strukturou osobnosti s psychogenním podkladem), 

 systematický (fungující na stereotypu požívání alkoholu s rozvíjejícím se alkoholickým 

chováním, včetně významného časového fenoménu, kdy okolnosti neumožňují konzumaci 

alkoholu – např. v případě druhotné nemoci, spojujeme jej na základě působnosti 

sociogenního podkladu), 

 juvenilní etylizmus (často je přítomna intoxikace v nízkém věku s typickou častou 

intoxikací a vysokou tolerancí alkoholu, kdy však, pokud nedojde k omezení, brzy dochází 

k rozvinutí psychoorganických příznaků, vzhledem ke specifičnosti závislosti, je často 

spojován se specifickými etnickými faktory)
3
.     

 

Progres onemocnění 

Citlivost jater k alkoholu je individuálně velmi odlišná. V některých případech  

se alkoholická choroba jater vyvine již po jednom až třech letech pravidelného pití. Obecně pak 

převažuje období rozvinutí nemoci po pěti až deseti letech. Onemocnění postupuje velmi rychle 

u polymorbidních pacientů, zvláště ve spojení s jinou chorobou jater (virová hepatitida či 

metabolické onemocnění jater).  

      Specifika jsou i mezi ženami a muži. Obecně výrazně nižší tolerance ženského 

organismu k odbourávání alkoholu vede k rychlejšímu progresu nemoci. Smutný trend můžeme 

pozorovat i v dynamice vývoje. Jestliže (podle Hellera), připadala v roce 1960 1 žena na 15 

mužů k přijetí k ústavní léčbě závislosti na alkoholu, v současnosti se orientačně pohybujeme 

již v poměru 1:7.
4
 Léčba je v základu závislá na klientově odhodlání naučit se abstinovat. 

Samotná léčba pak probíhá formou farmakoterapie, ochranného léčebného režimu a 

psychoterapie.  

      Alkoholická choroba jater je v České republice nejčastější příčinou jaterní cirhózy. 

Onemocnění postupuje od stadia ztukovění jater a chronického zánětu (steatózy a steato-

hepatitidy) přes nahrazování jaterních buněk vazivem (steatofibróza) až po konečné stadium – 

cirhózu.   

      Velké nebezpečí představuje počáteční latentnost onemocnění. Nemocný tak často 

nevyužije možnost včas vyhledat odbornou psychologickou pomoc - s mylným vědomím,  

že zatím nehrozí vážné zdravotní riziko. Mezi hlavní příznaky může patřit ikterus, ascites nebo 

krvácení. Pokročilá etylická jaterní cirhóza je již léčitelná pouze transplantací jater. Přístup 

k transplantaci však mají jen ti nemocní, kteří se závislosti na alkoholu zbavili  

a dlouhodobě abstinují ještě před transplantací.    

 

Fáze onemocnění 

      První fázi, která vede k jaterní cirhóze, představuje jaterní steatóza. Základním 

léčebným krokem je abstinence od alkoholu. V dietě je důležité zabezpečení dostatečného 

přísunu bílkovin s omezením tuků. I přes velkou popularizaci, hepatoprotektiva mají pouze 

pomocný psychologický význam. 

                                                           
3
 Heller, J.; Pecinovská, O. (2011) Pavučina závislosti. Toga, s. 22-33. 

4
 Heller, J.; Pecinovská, O. (2011). c.d., s. 27. 
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Pokud nemocný pokračuje v konzumaci alkoholu, onemocnění postoupí do fáze 

alkoholické hepatitidy. Rozvoj alkoholické hepatitidy může komplikovat kterékoliv stádium 

jaterního poškození alkoholem, včetně jaterní cirhózy. V klinickém obraze se při lehčí formě 

objevují nespecifické celkové příznaky. Mezi příznaky můžeme zahrnout únavu, psychickou 

labilitu či hubnutí. Ve fyzických projevech nacházíme gastrointestinální symptomatiku. 

Objevuje se nauzea, zvracení, nechutenství, subikterus a často již bolesti v pravém podžebří.  

U těžkých forem se stupňují předchozí příznaky. V delším časovém odstupu je 

rozhodující abstinence, která je předpokladem přežití a dalších recidiv.  

 

Alkoholická jaterní cirhóza 

      Jaterní cirhóza představuje konečné ireverzibilní stádium jaterního onemocnění. Riziko 

vzniku jaterní cirhózy stoupá s délkou a s množstvím zkonzumovaného alkoholu. Cirhotická 

přestavba se průměrně rozvíjí asi po 10 až 15 letech pravidelného užívání alkoholu. Při 

intenzivním pití se cirhóza rozvine již během 1 až 2 let. Diagnóza jaterní cirhózy je založena na 

histologickém hodnocení bioptického vzorku. Histologický obraz není vždy specifický, 

etylickou etiologii podporuje nález mikronodulární cirhózy
5
, který může v konečném stadiu 

přejít do nespecifické makronodulární formy
6
 se svráštěním jater. V jaterní tkáni bývá u 

alkoholiků zvýšený obsah železitého pigmentu. Prognóza alkoholické cirhózy je však obecně 

lepší než u posthepatitických cirhóz.  

Kromě úplné abstinence, je důležitou součástí léčby úprava malnutrice
7
, karence 

bílkovin
8
, vitamínů (B1, B12, k. listová) a minerálů a péče o psychický stav pacienta. Jaterní 

transplantace je indikována u pacientů s prokázanou více jak půlroční abstinencí ve věku pod 

60 let. Nezbytné je sledování nemocného v poradně pro alkoholismus a jiné toxikománie. 

Všichni nemocní s jaterním poškozením by měli být vyšetřeni a pravidelně sledováni 

hepatologem v úzké spolupráci s praktickým lékařem, zvláště pro nutnost ověřovat skutečný 

přístup nemocného k abstinenci od alkoholu.
9
 

Podle dat z roku 2015
10

 se alkoholické poškození jater podílí na 40 % všech úmrtích 

jaterní cirhózy. Závislost na alkoholu dlouhodobě představuje zásadní společenský problém. 

Z odborného hlediska ji můžeme klasifikovat například podle klasifikace MKN-10.
11

 Níže 

uvedené údaje/čísla jsou pro nemocného významné v tom, že lékař příslušným označením 

uvádí přesnou diagnózu (nemocný/pacient ji může například vyčíst v propouštěcí zprávě, 

kterou obdrží při propuštění z nemocnice), od které se poté odvíjí odpovídající léčba. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 objevují se tenké a pravidelní pruhy pojivové tkáně s přítomností malých uzlů 

6
 u nemocného jsou přítomny septy a uzly s velikostí nad 3 mm 

7
 nedostatečný příjem potravin 

8
 Termín karence představuje izolovaný nedostatek jednoho z nezbytných nutričních faktorů. 

9
 Hůlek, P.; Hrubá, I. Poškození jater alkoholem. Doporučené postupy pro praktické lékaře. ČLS JEP. Odborná 

společnost hepatologická. 2002, s. 3-7. 
10

 Češka, R. a kol. (2015) Interna. Triton, s. 469. 
11

 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů  
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Tab. Nemoci trávicí soustavy  (K00–K93) / Nemoci jater (K70-K77)
12

 

K 70 Alkoholické onemocnění jater 
 

.0 Alkoholické ztučnění jater 

.1 Alkoholické zánět jater – hepatitida 

.2 Alkoholická fibróza a skleróza jater 

.3 Alkoholická cirhóza jater 

 Alkoholická cirhóza NS 

.4 Alkoholické jaterní selhání  

 Alkoholické jaterní selhání: 

 . NS; . akutní; . chronické; . subakutní 

 . s nebo bez hepatálního kómatu 

. 9 Alkoholické onemocnění jater 

 

MKN-10 rozlišuje i další typy jaterní onemocnění.
13

  

 

Rozhovor 

Autor článku by touto cestou velmi rád poděkoval paní Alexandře za ochotu a svolení 

k rozhovoru. Paní Alexandře je 60. let. Pacientka se nachází ve stavu pokročilé fáze jaterní 

cirhózy, která odpovídá klasifikačnímu skóre Child-Pugh C. Nemocná trpí podstatnou částí 

symptomů rozvinutého onemocnění. Mezi ně patří zejména vysoké jaterní testy, 

hyperbilirubinemie
14

, která dosahuje hodnoty téměř 500 µmol/l (velmi vysokým ikterem), 

hypoalbuminemií
15

, ascitem, otoky dolních končetin, ubývání svalové hmoty, nauzea, 

přechodné febrilní stavy a opakovaná přítomnost jaterní encefalopatie (2. - 3. stupně). 

V běžném životě ji omezuje i apraxie.
16

 Pacientka prodělala před deseti lety hepatitidu B, 

dlouhodobě je v částečném invalidním důchodu na základě přetrvávajícího a zhoršujícího se 

DOP.
17

 V posledních měsících se průběžně zhoršuje srdeční funkce, pacientce byla rovněž 

diagnostikována BRLT.
18

 Z důvodu průběžného zhoršení stavu opak opakovaně došlo k 

hospitalizaci ve FN Motol. Pacientka žije ve společné domácnosti s manželem a dospělým 

synem. 

                                                           
12

 zdroj: www.uzis.cz 
13

 K-71: Toxická onemocnění jater; K-72: Jaterní selhání nezařazené jinde; K-73: Chronický zánět jater – hepatitis 
chronica, nezařazený (á) jinde; K-74: Fibróza cirhóza jater (nealkoholického původu – může se jednat například o 
Primární či Sekundární biliární cirhózu); K-75: Jiné zánětlivé nemoci jater (například autoimunitní hepatitida) 
14

 zvýšení hladiny bilirubinu 
15

 nízká hladina albuminu – albumin představuje kvantitativně nejvýznamnější transportní protein lidského 
organismu 
16

 Jedná se o důsledek funkčního poškození určité oblasti mozkové kůry při výskytu jaterního selhání – dochází 
k poruše plánování pohybového vzorce a volní kontroly sledu dílčích pohybů (Kelnarová, J.; Matějková E. 
Psychologie 1. díl: Pro studenty zdravotnických oborů, Grada, 2010, s. 118)  
17

 DOP – degenerativní postižení páteře 
18

 BRLT – blokáda levého Tawarova raménka, jedná se o poruchu vedení vzruchu myokardem vznikající v 
důsledku postižení převodního srdečního systému. 



309 
 

      Vzhledem k rozvinutému onemocnění, rychlosti jeho progresu a nemožností 

transplantace, jsou naděje na dlouhodobější přežití minimální a pohybují se v řádu maximálně 

několika málo měsíců. Paní Alexandra ochotně popisuje silné a slabé stránky v přístupu lékařů 

a ošetřujícího personálu ve FN Motol a vyrovnávání se z nemocí.  

 

Autor textu položil nemocné následující otázky:  

 

1. Jak jste se vyrovnala s nemocí a jejím progresem? 

2. Pociťovala jste, že se k Vám okolí chová odlišně, než dříve? 

3. Jak vnímáte podporu rodiny? 

4. Jak hodnotíte přístup lékařů v nemocnici? 

5. Jak hodnotíte přístup ošetřovatelského personálu?   

 

Rozhovor s paní Alexandrou: 

 

1. Jak jste se vyrovnala s nemocí a jejím progresem? 

„Zpočátku, když se stav začal rychle zhoršovat, bylo to hodně těžké. Dlouho jsem  

si neuvědomovala plnou závažnost onemocnění, to, co to všechno s sebou přináší. V prvních 

fázích jsem si říkala, že tvrdnutí jater člověka nijak výrazně nepoznamená, bude mě třeba  

jen těžko od zažívání, a když budu dodržovat dietní opatření, vše se zase vrátí do normálu.  

Ale opak byl pravdou. Zažívací obtíže se zvětšovaly, a najednou jsem si všimla, že mě začíná 

otékat pravý kotník. Shodou okolností jsem měla kotník před několika měsíci zlomený z úrazu, 

tak jsem si říkala, že to bude následek po zlomenině. Ortoped řekl, že je to z jeho hlediska 

zahojené a následné krevní vyšetření potvrdilo výrazně zvýšené jaterní testy. Během několika 

týdnů mě začaly otékat i celé dolní končetiny, že jsem ani nemohla obout boty, začalo se mě  

i zvláštně zvětšovat břicho, při tom jsem jedla stále stejně. A během dalších týdnů se u mě 

projevilo úporné svědění, zejména zad a začala jsem si všímat, a rodina to hned potvrdila,  

že jsem rychle, snad během několika dní, zežloutla. K tomu jsem se cítila hodně unavená.  

A pak už to všechno šlo rychle. Vyrovnávala jsem se s tím vším hodně těžko. Lékaři mě posílali 

od jednoho vyšetření k druhému, dostala jsem hepatoprotektiva, léky na odvodnění  

a antihistaminika proti svědění, musela jsem dodržovat přísnou jaterní dietu… Ale hlavní 

problém byl v tom, že vzhledem k množství kontraindikací, nelze provést transplantaci jater,  

a že budeme muset pokračovat v konzervativní léčbě.“ 

 

2. Pociťovala jste, že se k Vám okolí chová odlišně, než dříve? 

„Ze začátku ani ne, ale jak jsem začala mít otoky, ale hlavně zežloutla, změnu jsem 

pocítila. Hlavně při běžných činnostech – v obchodě při nákupu, když jsem předávala  

u pokladny peníze, ale třeba i jen v domě, když jsem si povídala se sousedy. Všichni se chovali 

velmi slušně, ale cítila jsem, že se na mě dívají jinak. Nedivila jsem se, bilirubin jsem měla 

kolem tři sta, pokožku mám do téměř žlutohněda i s úplně žlutým bělmem očí, zhoršila se mě  

i chůze a hned jsem zadýchaná a když jdu ven, musím se často po takových padesáti metrech 

zastavit. Celkově to je velmi nepříjemné a horší je, že to nemůžete ani nijak zvlášť zakrýt.“  
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3. Jak vnímáte podporu rodiny? 

„Po celou dobu mojí nemoci je rodina pro mě velkou oporou. Manžel se vzorně stará o 

materiální zabezpečení rodiny, syn mě velmi pomáhá s běžnými každodenními záležitostmi, 

doprovází mě k lékaři, pomáhá s domácími pracemi, které jsem dříve mohla sama běžně dělat, 

ale v současnosti již fyzicky nemohu, je také pro mě velkou duševní oporou. V tomto ohledu 

cítím podporu od celé mojí rodiny, včetně rodičů a sestry.“ 

 

4. Jak hodnotíte přístup lékařů v nemocnici? 

„Hodnotím jej rozporuplně. Když se moje onemocnění nyní v posledních měsících 

výrazně zhoršilo a opakovaně jsem byla hospitalizovaná kvůli velkým komplikacím, bohužel  

i na oddělení JIP, narazila jsem na různé typy lékařů. Určitě můžu pozitivně hodnotit,  

že téměř na všech bylo znát, že své práci dobře rozumí a mají o ní přehled. Co mě však někdy 

zarazilo, až zamrzelo, byl u některých lékařů chladný osobní přístup. Přišlo mě, že někteří 

lékaři, když vidí, jak na tom jsem, snaží se „jakoby odvést si svoje a pryč“. Přišlo mě,  

že nevědí, jak mají na mě reagovat. Ale zase někteří měli velmi pěkný přístup, člověka vzali  

za ruku a snažili se ho povzbudit. Problém také někdy byl v tom, že jsem se nedozvěděla,  

jak na tom jsem a při otázce „Kdy půjdu domů“, nebyli mě schopni sdělit ani alespoň 

orientačně dobu kdy. Také mi chyběl nějaký plán léčby, pravidelně jsem sice dostávala infúze a 

léky, ale nikdo mi nesdělil, co k čemu je, jak dlouho to budu muset brát. A tak plynul den  

za dnem. Určitě jsem ale vnímala pozitivně, že mě všichni ošetřující lékaři umožnili návštěvy 

rodiny, jak jen to bylo možné.“ 

 

5. Jak hodnotíte přístup ošetřovatelského personálu?   

„Pozitivně. Ošetřovatelé i sestřičky byli velmi milí a přátelští. Měli se mnou trpělivost, 

když jsem se mohla jen špatně hýbat, pomáhali mi při jídle, někdy velmi těžké okamžiky  

se snažili odlehčit jemným humorem a nadsázkou. Velmi jsem si považovala toho,  

že přistupovali k člověku jako k živé bytosti a snažili se, jak jen to šlo, respektovat lidskou 

intimitu a důstojnost.“ 

 

Obecný nástin možností péče  

Možnosti léčby u paní Alexandry jsou v tomto stadiu již velmi omezené. Kurativní 

léčba již nezabírá a kromě transplantace jater, která je však v tomto případě vzhledem k původu 

onemocnění a dlouhé čekací doby téměř nemožná, nabízí se možnost uplatnění paliativní péče.  

      V případě domácí paliativní léčby se jedná o účinnou péči o tělesný, psychický, sociální 

a spirituální stav pacienta a jeho rodiny. Jejím předpokladem je, že pacient a rodina rozumí 

možnostem a limitům domácí paliativní péče a souhlasí s jejími principy. Nezbytný předpoklad 

představuje ochota rodiny podílet se na péči s tím, že alespoň jedna osoba je připravená převzít 

odpovědnost za kontinuální péči o pacienta.  

Situace pokročilého onemocnění představuje pro pacienty i jeho blízké velkou 

psychickou zátěž. Je proto nezbytnou součástí péče hodnotit psychický stav, psychické reakce 

(zvláště přítomné jsou obavy z budoucnosti a velký stres) a psychiatrické jevy (často bývají 

přítomny těžké deprese, sebevražedné myšlenky a delirantní stavy).  

      Pravidelným předmětem hodnocení by mělo rovněž být pacientovo chápání nemoci, ale 

také podpora strategií, pomocí, kterých se pacient se svou těžkou nemocí vyrovnává. Mezi další 

důležité aspekty můžeme jmenovat zejména sociální (rodinné vztahy, kulturní vazby, 
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dostupnost potřebného domácího vybavení), etické a právní (péče musí být vždy poskytována 

v souladu s etickým kodexem ČLK a právním řádem ČR).
19

   

Pro zajištění kvality života nemocných, můžeme k získání údajů využít (v rámci 

specifických nástrojů měření kvality života pacientů s gastrointestinálními problémy) 

specifické dotazníky - v případě jaterního selhání dotazník škály SF-36
20

 - CLDQ
21

, ve kterém 

se zaměřujeme na oblast únavy, aktivity, emocionality, abdominální sympto-matologie, 

systémové symptomatologie a obav.
22

  

      V nemalém množství případů však stále nemocné umísťujeme mimo domov. Častým 

důvodem je vlastní strach, a to jak z fyzického, tak i psychického utrpení umírajícího.  

Ale také strach z osobního selhání, že nemocnému neposkytneme to, co potřebuje.
23

  

U alkoholického původu nemoci však navíc vystupuje celá škála dalších faktorů (etických, 

sociálních, finančních a dalších).  

      Samostatnou kapitolu pak představuje téma přístupu lékaře. U jaterní cirhózy 

s alkoholickou etiologií však často nastává u lékaře a ošetřovatelského týmu etický problém, 

jak k pacientovi přistoupit. V tomto případě se nabízí myšlenka, že alkoholismus představuje 

závažný zdravotní problém, který často vzniká z důvodů, kdy jedinec čelí náročným životním 

situacím, které nedokáže sám vyřešit a uchýlí se ze zoufalství k alkoholu, nad kterým ztratí 

kontrolu. Tento postup lze jistě hodnotit i tak, že jedinec si za situaci může sám a za své zdraví 

je plně odpovědný, ale lékař by měl k nemocnému přistupovat jako k nemocnému  

a vnímat problém z holistického hlediska.  

      V případě, že pacientova choroba pokročí již do fáze nevyléčitelného onemocnění  

(pro vyhodnocení stavu můžeme například použít skóre nemoci Child-Pugh) měla by být 

nemocnému nabídnuta i nemocniční paliativní péče. V posledních letech můžeme pozitivně 

zaznamenat zvýšený zájem o paliativní péči v nemocničním prostředí.      

      Pro nemocného má v této fázi důležitý význam biopsychosociální přístup k nemoci. 

Jedná se o tři složky podílející se na vývoji nemoci – biologickou, psychologickou a sociální. 

Ty se pak uplatňují i při léčbě.  

      Pacient může v biopsychosociálním modelu užít pět typů konzultace: u lékaře (s cílem 

zlepšit stav pomocí změny chování), edukací (prováděnou vyškolenou sestrou nebo 

dietetickým poradcem
24

), konzultací zaměřenou na zlepšení zdraví (zaměřuje se na chování 

pacienta se zaměřením na bariéry v dodržování změn), na zdraví (provádí již lékař či sestra). 

Předpokladem postupu, podle zásad biopsychosociálního modelu, je „senzibilizace“ lékaře vůči 

verbálním a nonverbálním projevům pacienta. Jedná se o schopnost postihnout skutečný smysl 

pacientova sdělení.
25

 Lékař by také měl správně rozlišit a sledovat u pacienta význam termínu 

                                                           
19

 Skála, B.; Sláma, O.; Vorlíček, J.; Misconiová, B. (2005) Paliativní péče o pacienty v terminálním stadiu nemoci. 
Praha: CDP-PL, s. 2-3. 
20

 Dotazník SF-36 byl navržen k použití v klinické praxi - screeningu jednotlivých pacientů, výzkumu a 
monitorování kvality života specifických a obecných populací. Obecně je dotazník SF 36 citlivý ke všem 
zdravotním problémům fyzického charakteru a k celkovému duševnímu zdraví. Dotazník obsahuje celkem 36 
položek rozdělených do 8 dimenzí. Každá položka (otázka) obsahuje několik navržených odpovědí na principu 
škálové stupnice (např. Řekl(a) byste, že Vaše zdraví je celkově? Výtečné-1, velmi dobré-2, dobré-3, docela 
dobré-4, špatné-5) (1. LF UK, Klinika adiktologie, www.adiktologie.cz) 
21

 Chronic Liver Disease Questionnaire 
22

 Gurková, E. (2011) Hodnocení kvality života – Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. Grada, s. 159-160. 
23

 Holeksová, T. (2002) Ležící nemocný v domácím prostředí. Grada, s. 72. 
24

 U jaterní cirhózy má jaterní dieta - kromě úplné abstence - jeden ze zásadních významů v léčebném procesu, 
její nedodržení výrazně zhoršuje prognózu pacienta a může vést k jaterní encefalopatii.  
25

 Beran, J. (2010) Lékařská psychologie v praxi. Grada, s. 46-47. 
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léčení versus vyléčení. U chronického onemocnění, jakým jaterní cirhóza je, proces léčení 

může ukázat na objektivní zlepšení stavu pacienta, kdy jedinec se cítí léčen, ale ne vyléčen. 

Omezeně tak zažívá pocit zdraví. Nepochopení či záměna termínů, pak může u nemocného vést 

k upnutí se k falešným nadějím a prohloubit psychické obtíže.
26

 

 

Závěr 

       Autor si nekladl za cíl předložit nové lékařské poznatky, s pokorou plně respektuje,  

že fyzická léčba nemoci spadá pouze do rukou lékaře, ale pokusil se zdůraznit společenský 

rozměr choroby v problematice jaterního onemocnění v důsledku nadměrného požívání 

alkoholu. Text potvrdil, že alkoholová etiologie nemoci má v příčině nemoci a úmrtí 

dominantní postavení. Bez ohledu na příčinu onemocnění, léčba-péče vyžaduje pečlivý, 

empatický přístup nejen lékařů, ale také psychologů a celého ošetřovatelského týmu, včetně 

rodinných příslušníků.  

      Výrazně znepokojivé zjištění lze konstatovat v problematice transplantace jater. 

Pomineme li čistě biologické překážky – polymorbidita, přidružené komplikace atd., zůstává 

stále otevřena otázka etického vnímání v souvislosti s přetrvávajícími předsudky. Odborná 

literatura i statistická data prokazují, že kapacitně není možné uspokojit všechny nemocné. 

Avšak přetrvávají ke zvážení etická hlediska - například několika měsíční abstinence  

či zajištění sociálního zabezpečení pro transplantaci. Autorovy poznatky potvrdily, že názory 

na tuto problematiku nejsou zdaleka jednotné. Při tom rozhodnutí o zařazení pacientů  

na transplantační listinu je přímo úměrné zachování délky lidského života, neboť bohužel jiné 

metody léčby zatím nejsou v horizontu dlouhodobého přežití efektivní.  

      Rozhodujícím faktorem zůstává včasná pacientova sebereflexe s uvědoměním  

si závažných následků požívání alkoholu, která následně otevírá velmi obtížný úkol  

pro komplexní léčbu psychiky nemocného. Těžký úkol však stojí i před lékaři a odborným 

týmem paliativní péče v době, kdy naděje na uzdravení již pominula. 
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Abstrakt 

Cieľom tohto príspevku je poskytnúť základné informácie o spoločnostiach, ktoré sa 

prieskumu zúčastnili a o niektorých základných zisteniach. V príspevku predstavujeme 

základné teoretické a empirické východiská projektu Očakávania zamestnávateľov na kompe-

tencie absolventov, ktorý realizujeme na Slovensku a v Českej republike. Ďalej uvádzame 

podrobnú charakteristiku firiem participujúcich na výskume (N = 66), na Slovensku 27 firiem, 

v Čechách 39 firiem. Zaujímalo nás, aké veľké sú tieto spoločnosti, koľko absolventov VŠ 

zamestnávajú, v akom odvetví podnikajú a s akými ťažkosťami sa stretávajú pri zamestnávaní 

absolventov VŠ. Uvádzame 5 najviac a 5 najmenej dôležitých kompetencií pre zamestnanie 

podľa vnímania zamestnávateľov. Dáta sme zbierali online v júli a auguste 2017 a boli 

adresované pracovníkom na pozícii generálneho riaditeľa CEO alebo na pozícii riaditeľa 

ľudských zdrojov HRD. Prvé výsledky potvrdzujú validitu výsledkov porovnaním 

s výsledkami zahraničných výskumov a podobnosťou výsledkov na Slovensku a v Česku. 

V závere príspevku sa venujeme načrtnutiu ďalšej analýzy a špecifikácii krokov pokračovania 

výskumného zámeru. 

 

Kľúčové slová 

Zamestnávatelia, absolventi, kompetencie, zručnosti 

 

Abstract 

The goal of this article is to present the basic information about the companies that had 

taken part in the research study and some of their basic findings. In this article we present  

the theoretical and empirical framework of the project „The Employers‘ Expectations  

of the Graduates‘ Competencies“,  that is being realised in Slovakia and Czech Republic. 

Further we present a thorough description of the participating companies (N=66), 27 companies 

in Slovakia and 39 companies in the Czech Republic. We were interested in the size of the 

companies, number of graduates they employ, their line of business and difficulties they meet 

when employing the graduates. We present the five most important and five least important 

employee competencies from the view of the employers. The data were collected online in July 

and August 2017 and we had addressed the employers in the chief executive officer (CEO) 

position or in the human resources director (HRD) position. The comparison with other 

international studies and similarity of Slovak and Czech studies confirm the validity of first 

results. In the final section of the article we draw up an outline of further analysis and specify 

the next steps of the research study. 

 

Keywords 

Employers, Graduates, Competence, Skills 
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Úvod 

Cieľom spoločného česko-slovenského projektu je podporiť vzdelávanie na vysokých 

školách v zmysle diagnostiky a rozvoja kariérových kompetencií a zručností podľa aktuálnych 

očakávaní zamestnávateľov. Zámerom je zmapovať očakávania a požiadavky súčasných 

zamestnávateľov na kariérové kompetencie a zručnosti ich budúcich zamestnancov a porovnať 

ich s očakávaniami študentov vysokej školy. Ambíciou projektu je identifikovať zložky 

psychologického kapitálu a formulovať praktické implikácie pre vysokoškolské vzdelávanie. V 

zmysle hodnotenia a rozvoja zručností psychologického kapitálu u vysoko-školských študentov 

je plánovaným výstupom vydanie učebnice vhodnej pre učiteľov a odborníkov v oblasti 

vzdelávania, poradenstva a rozvoja. Téma zamestnanosti mladých ľudí často rezonuje v 

celospolečenských diskusiách na domácej, ako aj celoeurópskej scéne. Predkladaný projekt 

myšlienkovo nadväzuje na aktuálne priority a ciele Európskej únie, medzi ktorými v 

programovom období 2014 – 2020 figuruje aj zvýšenie zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 

64 rokov až na 75%. Témy ako podpora zamestnateľnosti mladých, identifikácia nástrojov 

uľahčujúcich prechod absolventov do zamestnania sú v súčasnej dobe vysoko aktuálne nielen 

v Čechách a na Slovensku, ale aj v zahraničí. Výskumy ukazujú, že očakávania na zručnosti a 

kompetencie sa medzi zamestnávateľmi a absolventmi líšia (Brief, 1982; Ju, Zhang, Pacha, 

2012; Muyako, Seedwell, 2015; Naveed, Jabeen, Ullah, 2015; Low, Botes, Dela Rue, Allen, 

2016). Najnovšie výskumné zistenia potvrdzujú všeobecné a dávno známe poznatky o trhu 

práce. Očakávania na plat u absolventov sú vyššie, než ponúkajú zamestnávatelia, absolventom 

chýbajú praktické zručnosti, zamestnávatelia si myslia, že študenti vysokej školy by sa mali 

viac učiť priamo v teréne. Študenti zas očakávajú viac kontaktov škôl s priemyslom a so 

zaujímavými zamestnávateľmi. Nie je vždy ľahké odhadnúť očakávania zamestnávateľov. 

Výskumy v technicky i ekonomicky orientovaných smeroch preukázali, na rozdiel od 

očakávaní výskumníkov, že zamestnávatelia očakávali od absolventov menej komunikačné 

zručnosti a viac špecifické technické zručnosti v študovanom odbore (Muyako, Seedwell, 

2015).  

Naopak, výskum medzi študentmi v IT a ekonomickej oblasti ukázal, že zamestná-

vatelia týchto absolventov v porovnaní s nimi významne vyššie hodnotia presnosť, time 

manažment, disciplínu, ústnu komunikáciu a pozitívny prístup (Naveed, Jabeen, Ullah, 2015). 

Ukazuje sa však, že nielen očakávania zamestnávateľov, ale aj očakávania absolventov  

sú veľmi dôležité. Nenaplnenie očakávaní na strane absolventov vedie k skorému opusteniu 

organizácie. Toto je ďalší dôvod, prečo by zamestnávatelia a školiace inštitúcie mali byť  

v kontakte už v čase školskej prípravy študentov a mohli vhodne formovať očakávania  

na zamestnávateľov (Brief, 1982). Zamestnávatelia od vysokých škôl napríklad očakávajú 

väčšie zahrnutie praktických prípadových štúdií do výučby, zahrnutie diskusných skupín  

a prezentácie biznis reportov a správ pre „klienta“, rovnako aj väčšiu odvahu pri realizovaní 

študentských stáží v rámci získania univerzitného stupňa vzdelania (Low, Botes, Dela Rue, 

Allen, 2016).  

Cieľom nášho príspevku, ktorý vznikol v rámci projektu KEGA 003PEVŠ – 4/2018, je 

informovať o základných charakteristikách spoločností, ktoré sa prieskumu zúčastnili 

a o niektorých prvých zisteniach prebiehajúceho výskumu. 
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Metódy 

Online dotazník vyplnilo 27 spoločností zo Slovenska a 39 spoločností z Českej republiky, 

celkovo 66 firiem.  
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Tabuľka 1 – Počet zúčastnených  firiem SR a ČR 

 
 

 
 
 

 

 
         Tabuľka 3 – Zastúpené kraje ČR 

 
Tabuľka 2 – Zastúpené kraje SR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Najviac zastúpených firiem bolo z Bratislavského kraja na Slovensku N = 21 a Ústeckého kraja 

v Čechách N = 14. Početnosť firiem v rámci jednotlivých krajov zobrazuje graf nižšie. Najviac 

firiem bolo z Bratislavy N = 20 a z Litoměřic N = 7.  

 

 

59% 

41% 

Česká republika Slovensko

krajina N % 

Slovensko 27 41 

Česká republika  39 59 

∑ 66  

kraj % 

Jihočeský 3 

Jihomoravský 10 

Vysočina 8 

Pardubický 3 

Plzeňský 3 

Praha 26 

Středočeský 10 

Ústecký 36 

Zlínský 3 

kraj % 

Banskobystricky  4 

Bratislavsky 78 

Košicky  4 

Nitriansky 7 

Žilinsky 4 
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Tabuľka 3 – Zastúpené mestá  SR                                           Tabuľka 4 - Zastúpené mestá  ČR 

 

mesto % 

Bratislava 74 

Komárno 4 

Košice 4 

Levice 4 

Topoľčany 4 

Turzovka 4 

Žiar nad Hronom 4 

Žilina 4 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Charakteristiky zúčastnených spoločností  uvádzame v časti výsledky. Projekt sme 

rozbehli v lete 2017 oslovením a zberom dát od zamestnávateľov. V mesiacoch júl a august 

sme elektronickou formou oslovili firmy uvedené v Knihe kontaktov 2017 na Slovensku 

a prostredníctvom Hospodárskej komory a Českej manažérskej asociácie spoločnosti v Českej 

republike. Tieto spoločnosti dostali e-mailom link na vyplnenie elektronického dotazníka: 

https://goo.gl/forms/BQHjkdxmG7wIawti1. Link bol zasielaný priamo na pozície CEO, HRD, 

alebo PR. 

 

Výsledky 

Zúčastnené firmy podnikajú v nasledujúcich oblastiach: banky, IT, kuriérske služby, 

obchod, personálne agentúry, potravinárstvo, poisťovne, poradenstvo v oblasti ľudského 

kapitálu, právnické kancelárie, prepravcovia a zasielatelia, automoto, elektrotechnický 

priemysel, energetika, hutníctvo, chemický a farmaceutický priemysel, softvér, stavebníctvo, 

špedícia, vzdelávanie, účtovníctvo a dane, mediálne agentúry, nemovitosti, strojárenstvo, štátna 

správa, drevárenský a papierenský priemysel, pritom 8 firiem neuviedlo oblasť pôsobenia. 

 

 

 

 

 

 

 

mesto % 

Tábor 4 

Břeclav 4 

Hodonín 7 

Brno 4 

Velké Meziříčí 4 

Pelhřimov 7 

Pardubice 4 

Plzeň 4 

Benešov 4 

Přibram 4 

Kolín 4 

Litoměřice 26 

Teplice 7 

Děčín 7 

Louny 4 

Ústí nad Labem 4 

Kroměříž 4 

https://goo.gl/forms/BQHjkdxmG7wIawti1
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Tabuľka 5 -  Oblasti pôsobenia firiem SR                                Tabuľka 6 – Oblasti pôsobenia firiem  v ČR  
 

banky 4% 

IT 7% 

Kuriérske služby 4% 

obchod 11% 

personálne agentúry 7% 

priemysel potravinársky 4% 

poisťovne 7% 

poradenstvo ľudsky kapitál 4% 

právnické kancelárie 7% 

prepravcovia a zasielatelia 7% 

priemysel auto motto 7% 

priemysel elektrotechnicky 4% 

priemysel energeticky 7% 

priemysel hutníctvo 4% 

Priemysel chem farma 4% 

softvér 4% 

špedícia 4% 

účtovníctvo 4% 
 

Celkovo sa najčastejšie zúčastnili firmy z oblasti priemyslu, na Slovensku ďalej 

v oblasti finančných a poradenských služieb a v Českej republike v oblasti obchodu.  

 

Tabuľka 7 -  Celkový súhrn podnikateľských odvetví firiem zúčastnených vo výskume 

Podnikateľské odvetvia firiem zúčastnených vo výskume 

  

N % 

% z platných 

odpovedí 

Kumulatívne 

% 

 Štátne inštitúcie 3 4,5 5,2 5,2 

Priemyseľ 22 33,3 37,9 43,1 

Média, PR, reklama 1 1,5 1,7 44,8 

Nehnuteľnosti 3 4,5 5,2 50,0 

Prepravcovia, zasielatelia, 

logistika 
4 6,1 6,9 56,9 

Obchod a distribúcia 9 13,6 15,5 72,4 

Financie a poradenstvo 6 9,1 10,3 82,8 

Ľudský kapitál 3 4,5 5,2 87,9 

IT 6 9,1 10,3 98,3 

VzdelavVzdelávanie a jazykove služby 1 1,5 1,7 100,0 

    Spolu 58 87,9 100,0  

       Chýbajúce odpovede   12,1   

       Spolu celkom 66 100,0   

IT 6% 

obchod 19% 

Priemysel potravinárstvo 13% 

priemysel auto motto 10% 

priemysel hutníctvo 4% 

Priemysel chem farma 10% 

softvér 4% 

stavebne 6%    

vzdelávanie 4% 

mediálne agentúry  4% 

poradenstvo: nemovitosti 4% 

priemysel strojárenstvo 6% 

Statná sprava 10% 

priemysel: drevársky a 
papierensky 

4% 
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Tabuľka 8 - Odvetvia firiem  SR                                       Tabuľka 9 - Odvetvia firiem ČR 

 

priemysel 33% 

Prepravcovia, zasielatelia, 

logistika 

17% 

Obchod a distribúcia 12% 

Financie a poradenstvo 24% 

Ľudsky kapitál 12% 

IT 12% 

 

Kontaktnou osobou pri zbere dát boli pracovníci v pozícii generálneho riaditeľa (CEO), 

riaditeľa ľudských zdrojov (HRD), alebo na pozícii HR manažéra, HR pracovníka alebo 

pracovníka v inej pracovnej pozícii (riaditeľ marketingu a obchodu, riaditeľ PR oddelenia, 

logistik, predajný špecialista...). 

 

Tabuľka 10 - Pracovná pozícia poskytovateľov údajov do výskumu spoločne za SR a ČR  

Pracovná pozícia poskytovateľov údajov do výskumu 

  

N % 

% z platných 

odpovedí Kumulatívne % 

 CEO 21 31,8 31,8 31,8 

HRD 15 22,7 22,7 54,5 

HR manazer 2 3,0 3,0 57,6 

HR pracovnik 21 31,8 31,8 89,4 

ine 7 10,6 10,6 100,0 

Spolu 66 100,0 100,0  

 

Viac, než 50% dotazníkov vyplnili priamo riaditelia firiem alebo riaditelia ľudských 

zdrojov. Zvyšné údaje poskytli zväčša pracovníci oddelenia ľudských zdrojov. Ide teda 

o pracovníkov, ktorí majú informácie o prioritách a prehľad firmy v oblasti ľudských zdrojov, 

čo podporuje validitu získaných údajov. 

 

Tabuľka 11 – Pozícia respondentov SR                            Tabuľka 12 - Pozícia respondentov  ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statne inštitúcie 10% 

priemysel 45% 

Média, PR, reklama 3% 

Nehnuteľnosti 10% 

Obchod a distribúcia 19% 

IT 10% 

Vzdelávanie a jazykové služby 3% 

pozícia % 

CEO 37 

HRD 22 

HR manažer 4 

HR pracovnik 26 

iné 11 

pozícia % 

CEO 28 

HRD 23 

HR manažér 3 

HR pracovnik 36 

iné 10 
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Tabulka 13 - Počet zamestnancov v zúčastnených firmách za SR aj ČR 
 

Počet zamestnancov v zúčastnených firmách. 
 

 

  

N % 

% z platných 

odpovedí Kumulatívne % 

 1 az 9 5 7,6 7,6 7,6 

10 az 50 13 19,7 19,7 27,3 

51 az 100 4 6,1 6,1 33,3 

101 az 200 13 19,7 19,7 53,0 

201 az 250 4 6,1 6,1 59,1 

251 az 500 8 12,1 12,1 71,2 

viac ako 500 19 28,8 28,8 100,0 

Spolu 66 100,0 100,0  

 
 

Firmy zamestnávali od 1 do viac než 500 zamestnancov. Takmer 30 % majú zastúpenie 

firmy s viac ako 500 zamestnancami. Asi v 20% boli zastúpené firmy zamestnávajúce 10  

až 50 a 101 až 200 zamestnancov 

 
 
 
 

Tabulka 14 - Zamestnanci na Slovensku                       Tabulka 15 – Zamestnanci v ČR 
 

Počet 

zamestnancov 

% 

1 až 9   4 

10 až 50 22 

51 až 100   7 

101 až 200 26 

200 až 250   0 

251 – 500 11 

Viac jako 500 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Počet 

zamestnancov 

% 

1 až 9 10 

10 až 50 18 

51 až 100   5 

101 až 200 15 

200 až 250 10 

251 – 500 13 

Viac jako 500 29 
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Tabulka  16 - Zamestnanci s VŠ vzdelaním za SR aj ČR 

Zamestnanci s VŠ vzdelaním 
 

  N % % z platných odpovedí Kumulatívne % 

 1-10 % 12 18,2 18,8 18,8 

11-20 % 12 18,2 18,8 37,5 

21-30 % 11 16,7 17,2 54,7 

31-40 % 3 4,5 4,7 59,4 

41-50 % 3 4,5 4,7 64,1 

51-60 % 4 6,1 6,2 70,3 

61-70 % 3 4,5 4,7 75,0 

71-80 % 5 7,6 7,8 82,8 

81-90 % 4 6,1 6,2 89,1 

91-100 % 7 10,6 10,9 100,0 

Spolu 64 97,0 100,0  

Chýbajúce odpovede 2 3,0   

Spolu 66 100,0   

 

Viac než 50% firiem zamestnáva do 30% zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním. 

 

Tabulka 17 – Zamestnanci s VŠ na Slovensku           Tabulka  18 – Zamestnanci s VŠ v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamestnanci s VŠ vzdelanim % 

  1-10 % 12 

11-20  % 19 

21-30 % 8 

31-40 % 4 

41-50 % 8 

51-60 % 8 

61-70 % 4 

71-80 % 8 

81-90 % 12 

91-100 % 19 

Zamestnanci s VŠ vzdelanim % 

  1-10 % 24 

11-20 % 18 

21-30 % 24 

31-40 % 5 

41-50 % 3 

51-60 % 5 

61-70 % 5 

71-80 % 8 

81-90 % 3 

91-100 % 5 
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Na domácom trhu pôsobí 30 % zúčastnených firiem, na zahraničných trhoch 70 %, pričom 40 

% firiem sú nadnárodné korporátne spoločnosti. 

 
 

Tabulka 20 – Podnikanie SR                                                             Tabulka  21– Podnikanie  ČR 
 

 

Národné/nadnárodneé 

pôsobenie 

% 

domáca 11 

nadnárodná korporátna 63 

domáca so zahraničným 

pôsobením 

26 

 

 

 Tabulka 22 - Prijimanie absolventov za poslednych 5 rokov 

Prijatí absolventi za posledných 5 rokov 

  

N % 

% z platných 

odpovedí Kumulatívne % 

 ano 63 95,5 96,9 96,9 

nie 2 3,0 3,1 100,0 

spolu 65 98,5 100,0  

Chýbajúce odpovede 1 1,5   

Spolu 66 100,0   

 

Len  dva zo zúčastnených spoločností nezamestnali za posledných 5 rokov absolventov 

VŠ a jedna spoločnosť údaj neuviedla. 

 

 

 

Zabulka 19 - Podnikanie spoločnosti sumárne za SR aj ČR 

Lokalizácia podnikania spoločnosti 

  

N % 

% z platných 

odpovedí Kumulatívne % 

 domáca 20 30,3 30,3 30,3 

nadnarodná korporátna 27 40,9 40,9 71,2 

domáca so zahraničným 

pôsobením 
19 28,8 28,8 100,0 

spolu 66 100,0 100,0  

Národne/nadnárodné 

pôsobenie 

% 

domáca 44 

nadnárodná korporátna 26 

domáca so zahraničným 

pôsobením 

31 
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Tabulka  23 - Prijatí absolventi VŠ za posledný rok, suma za SR i ČR 

Počet prijatých absolventov VŠ za posledný rok  

 Počet 

N % 

% z platných 

odpovedí Kumulatívne % 

 0 1 1,5 2,0 2,0 

1 5 7,6 10,2 12,2 

2 4 6,1 8,2 20,4 

3 10 15,2 20,4 40,8 

4 2 3,0 4,1 44,9 

5 4 6,1 8,2 53,1 

6 1 1,5 2,0 55,1 

10 7 10,6 14,3 69,4 

12 4 6,1 8,2 77,6 

15 2 3,0 4,1 81,6 

20 1 1,5 2,0 83,7 

26 1 1,5 2,0 85,7 

30 2 3,0 4,1 89,8 

40 3 4,5 6,1 95,9 

75 1 1,5 2,0 98,0 

150 1 1,5 2,0 100,0 

Spolu 49 74,2 100,0  

Chýbajúce odpovede 17 25,8   

Spolu 66 100,0   

 

Zamestnávatelia za posledný rok prijali od 0 do 150 vysokoškolských absolventov, 

najčastejšie v počte 3 až 10.  

 

 

Na otázku, či je medzi absolventmi dostatočný počet uchádzačov o prácu, ktorú firmy 

ponúkajú, odpovedali firmy pozitívne & negatívne približne v pomere 50:50. 
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Tabulka  24 - Počet vhodných uchádzačov, suma za SR aj ČR 
 

Počet vhodných uchádzačov pre ponúkanú prácu 

  

N % 

% z platných 

odpovedí Kumulatívne % 

 ano 8 12,1 12,1 12,1 

skôr ano 24 36,4 36,4 48,5 

skôr nie 27 40,9 40,9 89,4 

nie 7 10,6 10,6 100,0 

Spolu 66 100,0 100,0  
 

Približne rovnaký  bol počet firiem ktoré uviedli, že vhodných uchádzačov je dostatok, ako 

tých ktorí uviedli opak.  
 

Tabuľka 25 - Vhodní uchádzači na Slovensku                  Tabuľka 26 - Vhodní uchádzači v ČR 
 

Je medzi absolventmi dostatok 

vhodných uchádzačov pre prácu,   

ktorú ponúkate? 

 

ano 11 

skôr ano 33 

skôr nie 44 

nie 11 

 

 V ďalšom texte uvádzame odpovede zamestnávatelov na otázky uvedené v dotazníku. 
 

Tabuľka 27 - Ťažkosti v praxi, suma za SR i ČR 
 

S ktorými ťažkosťami sa stretávate v praxi najčastejšie? N % 

Chýbajú správne zručnosti 37 56 

Málo absolventov v odbore 20 30 

Neakceptácia platu 16 24 

Neprispôsobenie pracovnej dobe 6 9 

Neprijatie podmienok zmluvy 6 9 

Neochota cestovať 5 8 

Neochota sa sťahovať 3 5 

Nedostatok financií na marketing prac. ponuky 2 3 

 

Na otázku, s akými ťažkosťami sa firmy stretávajú pri zamestnávaní absolventov VŠ,  

približne 56% percent firiem odpovedalo, že absolventom chýbajú tie správne zručnosti pre 

vykoná-vanie práce v spoločnosti. Tento výsledok podporuje oprávnenosť výskumného zámeru 

a prirodzene nabádza k otázke, aké zručnosti zamestnávateľom chýbajú. Vo výzkumnej vzorke 

Je medzi absolventmi dostatok 

vhodných uchádzačov pre prácu, 

ktorú ponúkate? 

 

ano 13 

skôr ano 38 

skôr nie 38 

nie 10 
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si 30% firiem myslí, že je málo absolventov v odbore  a uvádzajú, že 24% absolventov 

neakceptuje platové podmienky. 

 

Zamestnávatelia mali možnosť uviesť nedostatky, ktoré vnímajú taktiež vlastnými 

slovami. Ich výpovede sú uvedené nižšie. Okrem uvedených možností v dotazníku upozorňujú 

na vplyv konkurencie, kedy absolventi dávajú prednosť iným firmám alebo na nízku motiváciu 

a ochotu pracovať cez čas. 

 

Respondenti na Slovensku uviedli napríklad: 

 

- Absolventi nemajú dostatočné jazykové vybavenie, nemajú dostatočné soft skills. 

- Absolventov je dosť, ale malo naozaj motivovaných ľudí, ktorí chcú pracovať, a niečo 

dosiahnuť, dokázať...dnešná mládež je celkom lenivá a rozmaznaná (samozrejme, nie je 

to paušálne, ale trend tomu nasvedčuje). 

- Advokácia sa zdá absolventom príliš namáhavá, malo zaplatená a s komplikovanou 

perspektívou kvôli dlhšej koncipientskej praxi. 

- Chýba ochota učiť sa 

- Nejde ani toľko o zručnosti, ako o osobný prístup a reálnou angažovanosť a snahu 

posúvať obchod i seba vopred. 

- Prehnané platové očakávania absolventov škôl so zameraním na IT 

- Nedostatky zručnosti v personálnej oblasti a chuť a motivácia pracovať. 

 

Respondenti v Česku uviedli napríklad: 

 

- Absolventi jsou nepřizpůsobiví, chtějí vysoké platové ohodnocení a další bonusy včetně 

krátké pracovní doby.  

- Pro ně je značka ideál: Plat 35 čistého, služební auto, mobil, PC, pracovní doba 6 

hod/denně, dovolená kdykoliv si řeknou a být sám sobě šéfem. 

- Nerespektují nadřízené, nemají tzv. slušné vychování. Mnoho absolventů přijmeme, ale 

do 3 měsíců zkušební doby propustíme.  

- Často se setkáváme s tím, že absolventi mají nastudovanou teorii, kterou neumí použít v 

praxi - ani nechtějí. 

- Absolventi nechtějí pracovat flexibilně, nad rámec pracovní doby, preferují kratší 

úvazky, mají vyšší platové požadavky 

- Absolventů technických oborů, konkrétně strojařů a absolventů elektro oborů je velmi 

málo. Zůstávají ve velkých městech, kde je více možností vyžití i vzdělávání. Zajímají 

je společnosti se značkou ČEZ, Siemens, Škoda auto, atp. 

- Chybí praxe a orientace na trhu a znalost konkurence. 

- Chybí technické obory a pokora.  

- Jsme kraj, který má kousek po dálnici do Německa. Vzhledem k nižším platům (než v 

Německu) žádají kratší pracovní dobu, než je 8,5 hod/den. 

- Málo absolventů zemědělských škol se zaměřením na hospodářská zvířata 

- Požadované 2 roky praxe v oboru, může být i při studiu. 

- Málo uchazečů v sektoru zemědělství s omezenými zdroji s ohledem na tržní ceny. 
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- Chybějící pozice jsou spíše dělnické, o které nemají absolventi zájem i kvůli nižší než 

průměrné mzdě v ČR. 

- Chybějí technické obory a znalost systémů řízení. 

- Trh je omezený, obecně je málo uchazečů. 

Ako poslednú informáciu uvedieme 5 najdôležitejších a 5 najmenej dôležitých 

kompetencií, ktoré zamestnávatelia očakávajú u absolventov. Zamestnávatelia v oboch 

krajinách považujú za najdôležitejšie kompetencie: Angažovanosť, Ochota urobiť niečo 

navyše, Zodpovedný prístup k práci, Morálka a etické správanie. Na Slovensku ďalej 

uvádzajú kompetencie ako Flexibilita, Prispôsobenie sa zmenám, Učiť sa zo spätnej väzby. 

V Česku sú medzi najdôležitejšie zaradené kompetencie Schopnosť dosiahnuť cieľ, 

Presvedčenie, že dokáže dokončiť úlohu. Považujeme za významné aj to, čo zamestnávatelia 

oboch krajín považujú za najmenej důležité: Skúsenosti v odbore, Predajné zručnosti, Počtové, 

matematické zručnosti, Vedenie a autoritu. Slováci tu uvádzajú aj Negociačné zručnosti a Česi 

medzi piatimi najmenej dôležitými označili Očakávanie úspechu. 

 

 

Tabuľka 28 – Dôležitosť kompetencií SR 

 

 

 

 

 

SLOVENSKO M Me Mo SD Min Max 

5 NAJMENEJ DÔLEŽITÝCH 

Skúsenosti v odbore 2,5556 2,0000 1,00
a
 1,52753 ,00 5,00 

Vedenie, autorita 2,7500 3,0000 3,00 ,98907 1,00 4,00 

Predajné zručnosti 3,0000 3,0000 2,00
a
 1,06904 1,00 5,00 

Počtové, matematické 

zručnosti 

3,0385 3,0000 3,00
a
 1,14824 1,00 5,00 

Negociačné zručnosti 3,2500 3,0000 3,00 ,84699 2,00 5,00 

5 NAJDÔLEŽITEJŠÍCH 

Flexibilita, 

prispôsobenie sa 

zmenám 

4,5000 5,0000 5,00 ,64807 3,00 5,00 

Učiť sa zo spätnej 

väzby 

4,5185 5,0000 5,00 ,80242 2,00 5,00 

Morálka a etické 

správanie 

4,6000 5,0000 5,00 ,76376 2,00 5,00 

Zodpovedný prístup k 

práci 

4,6538 5,0000 5,00 ,62880 3,00 5,00 

Angažovanosť, ochota 

urobiť niečo navyše 

4,6667 5,0000 5,00 ,55470 3,00 5,00 
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Tabuľka 29 – Dôležitosť kompetencií ĆR 

 

 

Diskusia 

Predbežné výsledky potvrdzujú zistenia o vnímaní dôležitosti “mäkkých“ zručností  

pre zamestnateľnosť, publikované v austrálskom výskume (Messum, Wilkes, Peters, & 

Jackson, 2017) pre zdravotníctvo, kde zamestnávatelia označili ako najdôležitejšie integritu 

a etické správanie, flexibilitu a otvorenú myseľ. 

Zamestnávatelia oboch krajín sa výrazne zhodovali na najviac a najmenej dôležitých 

kompetenciách absolventov. To je ukazovateľom toho, že dáta majú dobrú výpovednú hodnotu 

o stave očakávaní medzi zamestnávateľmi a môžeme tak pokračovať v ďalších fázách 

výzkuma. V ďalšom spracovaní údajov sa budeme hlbšie zaoberať rozdielmi a podobnosťami 

medzi oboma krajinami. Analýze podrobíme celú škálu kompetencií, ktoré zamestnávatelia 

posudzovali a zahrnieme do  nej aj aspekt spokojnosti s nimi. Chceli by sme určiť aj závažnosť 

kompetencií vyjadrujúcich psychologický kapitál. Naďalej pokračujeme v zbere dát medzi 

študentmi vysokých škôl, aby sme mohli do celkovej analýzy zaradiť aj pohľad a vnímanie 

študentov. 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA M Me Mo SD Min Max 

5 NAJMENEJ DÔLEŽITÝCH 

Predajné zručnosti 2,4118 2,0000 2,00 1,55929 ,00 5,00 

Skúsenosti v odbore 2,6154 2,0000 2,00 1,34976 ,00 5,00 

Počtové, matematické 

zručnosti 

2,8378 3,0000 4,00 1,21366 ,00 5,00 

Vedenie, autorita 3,0000 3,0000 3,00 1,31789 ,00 5,00 

Očakávanie úspechu 3,1026 3,0000 4,00 1,20950 1,00 5,00 

5 NAJDÔLEŽITEJŠÍCH 

Schopnosť dosiahnuť 

cieľ 

4,3077 5,0000 5,00 ,86310 2,00 5,00 

Angažovanosť, ochota 

urobiť niečo navyše 

4,3243 4,0000 5,00 ,74737 2,00 5,00 

 Presvedčenie, že 

dokážem dokončiť 

úlohu 

4,3421 4,5000 5,00 ,74530 3,00 5,00 

Morálka a etické 

správanie 

4,6176 5,0000 5,00 ,69695 3,00 5,00 

Zodpovedný prístup k 

práci 

4,6486 5,0000 5,00 ,63317 3,00 5,00 
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Wolfgang Metzger: Tvořivá svoboda 

Wolfgang Metzger: Schöpferische Freiheit 
 

Jiří Kučírek 

 

(Vybrané pasáže z překladu) 

 

Wolfgang Metzger (1899 – 1979), teoretik a psycholog, autor řady publikací. 

(Nejdůležitější studie: Psychologie – Entwicklung ihrer Grundannahmen seit der Einführung 

des Experiments. 6. Auflage. Verlag Krammer, Wien 2001, ISBN 3-901811-07-9. Gesetze des 

Sehens. 4. Auflage. Verlag Klotz, Eschborn 2008, ISBN 978-3-88074-492-9. Anglický překlad 

druhého vydání: Laws of Seeing. MIT Press, Cambridge (USA) 2006. Schöpferische Freiheit. 

Verlag Kramer, Frankfurt 1962.Gestalt-Psychologie. Ausgewählte Werke aus den Jahren 1950 

bis 1982. 2. Auflage. Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt 1999, ISBN 3-7829-1101-

6.Psychologie für Erzieher. 3., revid. Auflage Kamp-Verlag, Bochum 1976, ISBN 3-592-71510-

0.Psychologie zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. In: Heinrich Balmer (Hrsg.): Die 

Psychologie des 20. Jahrhunderts. Band 1, Kindler Verlag, Zürich 1976, S. 27–40.) 

 

      Wolfgang Metzger, který je spjatý s tvarovou psychologií, Gestaltpsychologie,  

na rozdíl od ostatních psychologů není u nás příliš znám, pouze se objevuje jen marginálně jeho 

jméno v souvislosti s uvedeným psychologickým směrem, školou. Stojí za připomínku, že 

tvarová psychologie má své zázemí v naší zemi, protože někteří představitelé tohoto směru 

působili rovněž v Praze.  

      Dějiny pražské německé psychologie jsou spjaty s řadou známých osobností, například 

zde učil E. Mach, C. Ctumpf, A. Marty. Ačkoliv byl E. Mach profesorem fyziky, velmi se 

zajímal o psychologickou problematiku, dokonce jako jeden z mála odborníků studoval 

genealogii pojmů. Byl přesvědčen, že vnímání a vytváření, formování vědeckých teorií je 

relativní. V rozmezí let 1896 až 1929 učil na pražské německé univerzitě jeden z klíčových 

představitelů Gestaltpsychologie Christian von Ehrenfels. O psychologických a filozofických 

otázkách se nediskutovalo pouze na univerzitě, ale druhou platformou byly některé pražské 

kavárny, například Arco kavárna, kterou často navštěvoval M. Wertheimer, další přední 

postava Gestaltpsychologie. Setkávali se tam další známé osobnosti, jako M. Brod. Dalším 

místem byla kavárna Louvre, kde se potkávali i s A. Einsteinem, který byl důvěrným přítelem 

M. Wertheimera. (Za připomínku stojí jedna okolnost spjatá s M. Wertheimrem, zmíněným 

představitelem pražské Gestaltpsychologie. V roce 1925 byla vydána publikace Wertheimer, M. 

(1925). Das Mysterium-Judentum: und Johannes der Täufer. Löwit., ale jedná se o shodu jmen, 

protože text je věnován jeho manželce Antonii a psycholog M. Wertheimer měl za ženu 

Cornelii.) 

      Wofgang Metzger společně s W. Kohlerem, K. Koffkou patří k berlínské Gestalt-

psychologii. Ovšem byla velmi úzká spjatost mezi W. Metzgerem a M. Wertheimerem, který 

jej urychleně nabádal k obhájení habilitačního řízení. Ovšem rok 1933 a zlom, který 

v Německu nastal, přivedl M. Wertheimera, vzhledem židovskému původu, k útěku před 

nacisty i s celou rodinou do Československa, Mariánských lázní a posléze do USA. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3901811079
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783880744929
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3782911016
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3782911016
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3592715100
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3592715100
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/psychologie/psychologie_als_wissenschaft.pdf
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      Teoretická práce profesora W. Metzgera Schöpferische Freiheit, 2. přepracované vydání 

Frankfurt a/ Main 1962 vznikala ve válečných letech a je přepracováním autorovy menší studie 

z roku 1941 „Zur Frage der Bildbarkeit schöpferischer Kräfte„ (K otázce vzdělavatelnosti 

tvůrčích sil) W Metzger - Arbeit und Betrieb, 1941. V druhém přepracovaném vydání se autor 

soustředil více na otázky tvůrčí svobody a spojil ji s filosofií tvorby a vzhledem k tomu upravil 

i původní úvahy o učení se tvořivému myšlení. Zabývá se složitým komplexem problémů 

kolem práce s živými strukturami na straně jedné a problematikou možností kultivace tvůrčích 

lidských schopností na straně druhé. Úvodní část se zabývá tvůrčí silou, jako ohniskem 

psychických jevů při tvůrčích činnostech, která se projevuje tehdy, jestliže z činu vzniká něco 

zvláštního, nového, svérázného, původního, či pravdivého. Pokusy probudit tyto síly se 

objevují v pedagogických systémech začátkem minulého století – autor ilustruje koncepcemi 

výtvarné výchovy. Konstatuje však, že dosud chybí nauka o tvořivé činnosti, analyzující její 

podstatu, předpoklady, podmínky a proces.   

      Hlavní myšlenky jsou potom dále rozvíjeny v diferenciaci základních forem práce 

s živými bytostmi, přičemž v dalších kapitolách autor šířeji používá některé poznatky celostní a 

tvarové psychologie, psychologie analytické a také odkazů na západní filosofickou tradici, jak 

ji ztělesňoval J. W. Goethe a J. G. Herder a na tradici východní, kterou reprezentují  

Lao-Tse a další čínští a indičtí představitelé. 

      W. Metzger rozeznává tři druhy tvůrčí práce s živými bytostmi: péči (kde je cíl v dobře 

poznané bytosti a je zakomponován ve vůli pečovatele), dále ovládání či vedení (kde se jedná o 

částečné podrobení bytosti rozšířením vůle vedoucího) a boj (kde jde o zničení vůle bytosti 

prosazením vůle soupeře, tyto situace jsou ovšem riskantní, protože vypojení cizí vůle je cílem 

u obou soupeřů). Svoboda tvoření při práci s živými bytostmi je užší a je omezována 

nemožností přímého postupu. Z hlediska možností při dosahování cíle můžeme rozlišovat dvě 

situace: v první je dráha mezi jedním výchozím bodem obklopena regulátory, které při hnacím 

impulsu nedovolují jiný pohyb než směr k cíli (např. překážky, zákazy, výstrahy), v druhém 

případě může být výchozí bod jakýkoliv (pole je volné) a působení jen přitažlivosti cíle. 

V prvním případě může člověk dospět k cíli, aniž má o něm představu, ale teprve v druhém 

postupuje svobodně. 

      Svoboda však nespočívá v tom, že může dělat cokoliv, ale že provádí správné kroky. Při 

tvůrčí práci s živými bytostmi se cíl stále přemisťuje, mění se i výchozí bod a pravidla postupu 

a jde tedy o to, například v tvůrčí práci umělecké – jej nejen dosáhnout, ale nejdříve najít, 

zvolit. Svoboda tedy není v libovůli, ale v osvobození od vnějších a vnitřních překážek, a to i 

těch, které by umožňovaly minout cíl. Jako podmínky takového postupu k cíli autor uvádí: 1. 

přitažlivost cíle (jako přímá tvarová souvislost s tvůrcem), 2. přitažlivost cíle (není křížena 

jinými vlivy), 3. dostatečnou míru pohyblivosti tvůrce, 4. nepřítomnost překážek v pohybovém 

prostoru tlumících pohyb a vyvolávající omyl. 

      Druhá část knihy je věnována možnostem péče o tvůrčí svobodu. Autor vychází 

z paradoxní otázky: je dosahování cíle naučitelné, jestliže není sdělitelný předpis jak toho 

dosáhnout? Lze říci, že psychologie tvůrčí činnosti patří mezi nejobtížnější odvětví 

psychologie. Metzgerova práce proto nemá charakter psychologické monografie, ale přesahuje 

tyto hranice a je současně prací z teorie kultury, estetiky, sociologie a filosofie. 

      Vzhledem k tomu, že v české literatuře není k dispozici překlad prací W. Metzgera, tak 

se dostává jeho teoretický přínos v psychologické literatuře (Gestaltpsychologie) jen  

na rovinu marginálních poznámek. Někteří autoři nepovažují za nutné zmínit ani jeho jméno 

v dějinách psychologie (například Plháková, A., Dějiny psychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 

2006. 328 s. Psyché. ISBN 80-247-0871-X. Nakonečný, M., jej ale zmiňuje na několika místech 
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v souvislosti s utvářením percepčních struktur ve své publikaci Psychologie: přehled 

základních oborů. Vyd. 1. Praha: Triton, 2011. 863 s. ISBN 978-80-7387-443-8.) 

Prvním úkolem je tedy poznat předpoklady tvůrčího chování, pokud to je vůbec možné 

v jejich podstatě. Teprve až se to podaří, můžeme doufat, že takové chování přiměřeným 

postupem ochráníme nebo přinejmenším nenarušíme, snad dokonce povzbudíme a dovedeme 

k novému rozkvětu, vyvozuje W. Metzger.  

 Tato práce má být počátkem řešení prvního takto položeného úkolu: objasnění podstaty 

tvůrčích procesů v člověku. K druhému úkolu, na kterém činorodému člověku pochopitelně 

ještě více záleží, je zapotřebí pokusů a přípravných prací, které si vyžádají hodně času. Zda se 

dají při rozvedení a rozpracování našeho podnětu získat zcela nové směrnice pro vybavení a 

znásobení tvůrčích sil, nelze předem přehlédnout. Snad spočívá jejich význam pouze v tom, 

převzít, potvrdit, zdůvodnit, zajistit, uvést v souvislost již známé návrhy, zbavit je v každém 

případě nepodstatných přívěsků nebo také v tom či onom ohledu rozšířit. Bylo by totiž podivné, 

kdyby se nezaujatému pohledu a přirozenému citu pro podstatné nenabízely stále znovu – a to 

od té doby, co vůbec se tvůrčí duchové pokoušeli předávat tajemství svého konání žákům 

a učňům – postupy a opatření, kterým by nebylo lze co vytýkat a které by nebylo nutno 

vylepšovat. Ale již možnost, takové postupy vyzvednout pro jejich vědeckou zdůvodnitelnost 

z množství těch, které před propracovanou naukou o tvůrčí činnosti neobstojí, a tím je 

zachránit před věčným koloběhem módních výchovných proudů, by bylo nedostatečným ziskem. 

 

Druhy dosažení cíle v myšlení dalekého východu a západních zemí 

Ze dvou uvedených možností hraje druhá, jak jsme již častěji naznačili, rozhodující roli 

v myšlení dálného východu. Nejskvělejším dokladem je nepochybně Teo Te King  

od Laoce. Tak zní smysl jeho 27. výroku: Kdo potřebuje koleje, není ještě dobrý chodec; kdo 

se z toho dostane (doplňujeme: když totiž nemá žádné vodítko), není dobrý řečník; kdo ještě 

potřebuje tabulky, není dobrý počtář; dokud je zapotřebí zámku a závor, není dobrá ochrana; 

dokud je zapotřebí provaz a šňůra, není dobře zavázáno
27

. Také podivuhodná podobenství,  

ve kterých je stále znovu zdůrazňována převaha slabého nad silným, jemného a měkkého nad 

tvrdým a tuhým, tekoucího nad pevným (výrok 36, 76 a 78) patří do této souvislosti. Avšak  

i u jeho velkého protivníka Kung Tse se najde dost projevů, které dokazují, že tento tvůrce 

rozsáhlého a po tisíciletí účinného systému pevných životních pravidel si byl dobře vědom 

hranic všeho strnulého regulování a „vedení“ i lidského chování. 

Naproti tomu je tradičnímu myšlení západu první možnost, totiž dosažení cíle 

si vynutit, tak nesrovnatelně bližší, že bylo možno v době prvního sepsání těchto úvah ještě 

tvrdit, že u nás skoro do dnešního dne jsme pro možnost volného dosažení cíle zůstali slepí, a ti 

nemnozí badatelé, kterým se otevřeli oči a kteří se pokusili také jiným otevřít oči, stáli před 

úkolem, který snad není možno vyřešit během jednoho lidského života.  

V technice bylo až do nedávna skoro výlučně používáno vynucovacích postupů. 

„Klasický stroj“ jako vzor každého zařízení, ve kterém jsou určité pochody vedeny 

k vytýčeným cílům strnulými příkazy. Zároveň však jsou výkony námi vyrobených 

technických zařízení pro nás takřka všeobecně vzorem veškerého působení v živé přírodě.  

Už na nejstarším parním stroji sice byl známý rychlostní setrvačník, který snad je nejstarším 

příkladem samočinně regulujícího zpětného působení na sebe sama. Ale ani inženýři si skoro 

                                                           
27

 Za tento výklad textu děkuji laskavosti pana Dr. Hsiao Hung Hsiao z ústřední národní university v Nankinu. 
Trochu odlišný překlad Lin Yu Tanga ve svazku 89 Fischer-Bücherei se mně nezdá tak výstižný, neboť jej 
v poznámce vysvětluje zcela ve smyslu, který toto místo podle Hsiao Hung Hsiao má bez dalšího vysvětlení. 
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po dvě staletí nepovšimli, jaký technický skvost tím mají v rukou. Tím méně můžeme očekávat 

od filosofů a biologů - kteří tak jako tak jsou vždycky pravověrnější než ti, od kterých si 

vypůjčují své myšlenkové modely -, že by jejich pohled padl hned na tuto výjimku, 

překračující klasický obraz stroje. Proto se považoval ve vědě o životě, při úsilí porozumět řádu 

procesů v živém organismu, první druh dění ještě před několika desetiletími za jedině možný. 

Čistě ve smyslu klasického stroje - s pochody, které jednosměrně „přímočaře“ probíhají z 

určitého výchozího bodu (příjemce podnětu) k určitému cílovému bodu (výkonnému orgánu) - 

je v novější době rozvíjena třeba - rovněž klasická - teorie reflexů v nervové činnosti; přičemž 

ostatně úplně zapadá do obrazu klasického stroje, že - podle nauky o podmíněných reflexech - 

první od přijímače podnětu k příslušnému centru probíhající část celé cesty je zaměnitelná 

pomocí odpovídajících přepínačů za jiné příjezdní cesty. Ačkoliv už dlouho byl znám druh 

reflexů, při kterých je konečný bod celkového průběhu totožný s výchozím, a byly nazvány 

zvláštním názvem „reflex“, nepoznal se po dlouhou dobu vlastní význam tohoto „kruhového 

spojení“.  

Tomu, kdo hledá vzor čisté a zcela nezaujaté v klasickém stylu vybudované teorie řádu 

v živém těle, stačí pouze otevřít Principia philosophiae od Descarta nebo práci Hanse Driesche 

„Maschine und Organismus“
28

. Descartes je ještě toho mínění, že nepotřebuje žádné další 

východisko vysvětlení. Driesch naproti tomu vidí úžasné doklady volnosti dění, které poskytuje 

živé tělo při všelikých poruchách normálních procesů - třeba když je vývoj zvířete narušen 

dělením mladého zárodku, nebo souhra pohybů ztrátou údů nebo přerušením nervových drah
29

.  

Ale k jakému závěru dospívá? Nikoli snad: v přírodě musí existovat ještě jiné způsoby 

dosažení cíle než vnějším násilím. Nýbrž, zde se děje něco, co není přirozené, kde vedení nebo 

strnulá zařízení tento účel neplní - tedy, přesně vzato, už na každém místě, kde se vodící dráha 

větví, musí zasáhnout nějaká mimopřirozená moc jako dopravní strážník, kormidelník, 

výhybkář nebo jezný (Driesch užívá sám některé z těchto výrazů). A co je ještě úžasnější,  

při rozboru těchto skutečností existovaly donedávna pouze dva názory. Za prvé, názor 

mechanisty, že asi i v těchto dosud záhadných případech půjde konečně přece jen o nějaké 

donucovací zařízení. Za druhé názor vitalistů, kteří ihned dokazují stálé zasahování 

mimopřirozených mocí do životního procesu, jakmile selže zásada vodičů. Oba názorové 

tábory jsou jednotné v neotřesitelném přesvědčení, že uspořádané a záměrné dění v přírodě 

může probíhat jen v důsledku vnějšího vynucení, ačkoliv každý pohled do učebnice fyziky 

ukazuje, že to není znakem přirozeného dění vůbec, nýbrž, jak už jsme poznamenali, jen 

znakem určitého výběru procesů v neživé přírodě, které člověk tradičně sám zvolil, aby je 

využil pro svoje účely. Wolfgang Köhler sice ukazuje už po čtyřicet let neúnavně na možnost 

volného a to znamená přizpůsobivého „dosažení cíle“ i v neživé přírodě
30

. Ale bylo to, jako by 

existovalo tiché dorozumění, jeho důkazy prostě nebrat na vědomí. Mezitím sám sebeřídící 

stroj, který Wolfgang Köhler předpovídal ve svých přírodně filosofických přednáškách  

v Berlíně už na začátku dvacátých let, pronikl do techniky a model regulačních a řídících 

okruhů se ukázal ve fysiologii jako mimořádně plodný a začíná poutat pozornost také  

v psychologii. Můžeme být zvědaví, jak dlouho potrvá, než dávno splatné přehodnocení 

zasáhne početně nejvýznamnější ruské a americké školy reflexologie a behaviorismu.  

Za vylíčených okolností není s podivem, že také při úkolu, přimět lidi k pohybu  
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 Leipzig 1938. 
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 A. Bethe, Přizpůsobivost (plasticita) nervového systému, Berhe und Bergmann Handbuch der normalen und 
pathologischen Physiologie, Berlin 1931, Bd. 15, 2. Halfte 
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 Fyzické tvary, Braunschweig 1920; Tvarové problémy a začátky tvarové teorie, Jahresbericht für die gesamte 
Physiologie, München 1924; K problému regulace, archiv für Entwicklungsmechanik Bd. 112, Berlin 1927; The 
Place of Value atd., viz. pozn. 45, str.; Dynamics in Psychology, New York 1940; Direction of processes in living 
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za určitým cílem a přidržet je tam - podnítit je třeba k určitému žádoucímu chování, nebyla 

spatřována a vyzkoušena na západě až do dneška žádná jiná možnost. Při takové aplikaci  

na člověka objevují se jako vnější prostředky oddělení - vedle hmotných překážek, jako zdi 

a ploty, mříže a zámky - také předpisy, zákazy, dozor, vyhrůžky tresty jako tak říkajíc duchovní 

drátěné překážky. Jako povzbuzující prostředky slouží vyhlídky na odměny, vyznamenání, 

pocty a výhody všeho druhu
31

. Jako pohonné síly se nasazují tedy především elementární pudy 

jako hlad a ctižádost, jejichž společným znakem je to, že nemají většinou s vytýčeným cílem co 

dělat, nýbrž jsou pouze svévolně zapřaženy pro jeho dosažení. Takzvané mechanistické pojetí 

života, nebo jak je lépe říci s Wolfgangen Kohlerem, strojová teorie života a chování, vyrůstá 

ze stejného kořene jako „morálka zákazů“, jejíž příkazy začínají významně slovy „nesmíš …“. 

Je to názor, že požadované cíle mohou být dosaženy a požadovaný řád udržen výlučně vnějším 

násilím, uzavřením jakéhokoli východu, tedy jen omezením volnosti pohybu. Za tím se skrývá 

pochmurné přesvědčení, že příroda věcí i lidí, ponechána sama sobě, spěje vždy jen k rozkladu 

a zmatku, „ke zdivočení“. Policejní stát a příkazové hospodářství jsou asi nejvýraznějšími, 

protože nejobsáhlejšími formami pořádku lidského soužití, které vyrůstají přímo ze strojové 

teorie životního řádu. Vychovateli bližším příkladem je stále ještě rozšířený názor, že je možno 

„provinilce“ pomocí „morálního korzetu“ neprodyšného domovního a denního pořádku 

navyknout řádnému životu, takže později na svobodě jej už nikdy neopustí.  

Pro nauku o umění vyslovil v posledních desítiletích snad Hermann Hefele nejostřeji 

názor, „že není možná forma bez násilí“
32

. Podle jeho názoru je přírodní řád bez formy, 

organický růst „svévolný“; Je to pučení a bujení; řezáním a pálením mu neúprosně zatnout žílu, 

to je prý způsob, jak vytvořit a zachovat v umění i životě platné formy.  

Vzpomeňme naproti tomu ještě jednou na výroky Laoce a Kung Ce o zákazech 

a povinnostech, které jsme uvedli výše. Základní přesvědčení, na nichž spočívají, je shrnuto 

snad nejstručněji ve větě 29. výroku v Tao Te King: „Svět je nádobou světového ducha“ (podle 

jazykového usu užitého v našich úvahách mělo by to znít spíše: „tvar světové bytosti“); nelze ji 

udělat. Kdo ji dělá, zkazí ji …“.  

 

Nátlak a svoboda při řešení úloh 

Patří k podstatě úlohy, lhostejno jakého druhu, že se dá uvést na výše posuzovaný 

základní případ, ve kterém z určitého východiska má být dosaženo určitého cíle. „Východisko“ 

je celková situace včetně po ruce jsoucích prostředků, „cílem“ vyřešení úlohy.  

Při každém úkolu existují v podstatě obě posuzované možnosti, jak zajistit dosažení 

cíle. Strojovému zajištění slouží pevné návody, pravidla, recepty, pokud možno přesné 

prováděcí předpisy, výstrahy a zákazy. Jimi může také člověk, který nemá o cíli ponětí, který 

neví, k čemu je řada jeho kroků, hmatů nebo jiných zákroků dobrá, po slepu být přiveden ke 

správnému konci. Jestliže ovšem nějakým nedopatřením nebo nedorozuměním odbočí z cesty, 

je pak nutno v tomto nejprostším případě očekávat podle okolností nejhrůznější chybné 

výsledky. Neboť oprava sama sebe je při takovém postupu tak málo možná, jako když v našem 

názorném příkladu pohybující se předmět při prvém druhu dopravy v důsledku netěsnosti 

vyletěl někde ven stěnou své vodící dráhy. Nejbližší příklad takového zbloudění čistě 

vnějškově pravidly vedeného postupu vezmeme z oboru myšlení. Je to všední početní chyba 

všude tam, kde její důsledky nejsou poznatelné volným přehledem celkových poměrů, jak se 
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projevuje v „odhadu“, „přecenění“ výsledku. Jako další charakteristický a každému učiteli 

počtů dobře známý doklad následků slepého sledování pravidel jmenujme X z trojčlenky přímé 

namísto v daném případě hodící se nepřímé úměrnosti mezi danými dvojicemi veličin. Pro 

volbu hodící se úměrnosti neexistuje žádné pravidlo. Je možná pouze na základě přímé úvahy, 

to jest: řídit se celkovou situací při volném přehledu. 

Při volném, pouze silami pole řízeném postupu, je nutno se dívat na cíl a na člověka 

tento cíl sledujícího, jako na dílčí skutečnosti oba zahrnujícího v Gestaltu. Tento způsob 

postupu je oproti poslušnosti pravidlům obecně charakterizován tím, že „prostor“, kterým se 

pohybujeme k cíli, není zastavěn předurčenými strnulými prováděcími předpisy a zákazy. 

Naopak zde vyplývá cesta v každém případě znovu z volného přehledu výchozí situace, 

prostředků a cíle za předpokladu dostatečné přitažlivosti cíle. Jestliže se při tom skutečně někdy 

odbočí, čemuž přece nelze žádným vnějším opatřením zabránit, není to zásadně osudné. 

Přitažlivost cíle působí v každém bodě prostoru pohybu. Pokud není předchozím postupem sám 

zastavěn, může se proto každý bod prostoru pohybu stát východiskem dalšího postupu k cíli. 

To znamená: zde je vždycky možno, nebo alespoň není už povahou postupu samo vyloučeno, 

že se započatá cesta samočinně opraví.  

Na této odvolatelnosti případných odboček z nejkratší a nejúčelnější cesty je snad 

zřejmé, že se zde právem mluví o svobodě. Kdyby měla pravá svoboda skutečně co dělat 

s libovolností, pak by z toho protismyslně vyplývalo, jak Max Wertheimer jednou před lety 

žertovně dokládal, že člověk má tím větší svobodu jednání, čím méně své věci rozumí. Fušer 

by měl nejvíce, mistr nejméně svobody. Bude-li třeba dána trochu obtížná matematická úloha, 

bude špatný matematik podnikat všechno možné, aby ji vyřešil. Je „nejsvobodnější“ ve svém 

jednání. Prostřední matematik bude stále ještě kolísat mezi určitým počtem možností postupu. 

Vynikající matematik naproti tomu pozná na první pohled jediný způsob „nejelegantnějšího“ 

řešení a neomylně jej použije. Volí sice, „může“ však rozumně zvolit jen jedno a ne cokoli.  

A to, aniž by k tomu byl přinucen nějakým vnějším nátlakem, aniž by se při tom cítil nějak 

nesvobodný. Dalo by se to ozřejmit ještě na mnoha jiných případech, třeba na chování dobrého 

a špatného hráče při trochu nepřehledné situaci v šachu
33

. 

Tento podivuhodný pojem svobody, která je slučitelná s největší jistotou, určitostí 

a dokonce jednoznačností postupu, není žádným svévolným, neskutečným ustanovením. 

Obsáhne naopak všechno, co mistrovsky a to znamená vnitřně i vnějšně bez zábran jednající 

jako pravou a skutečnou svobodu svého konání prožívá. Není to svoboda činit cokoli, nýbrž 

svoboda činit to správné.  

K tomuto pojmu svobodného a přece ne libovolného chování dospěl kromě 

R. Schottlaendera také Johannes Wittmann
34

, oba patrně nezávisle na Maxu Wertheimerovi,  

u něhož jej autor poprvé při přednáškách v Berlíně mezi 1922 a 1924 poznal. Wittmann 

používá sice ve své kapitole „ Nátlak a svoboda ve výuce a výchově“ výraz „nátlak“ nejen pro 

taková zařízení a opatření, která zabraňují odbočení ze správné cesty zvnějšku, nýbrž také pro 

volné, avšak nikoli libovolné jednání, podle požadavků situace. Přesto vyplývá z jeho vývodů, 

že jasně poznal zásadní různorodost druhého způsobu „nátlaku“ a vyvodil z toho závěry. Tak 

ozřejmuje přesvědčivě, jak je „metoda“ ve výuce učitelem pociťována jako nátlak - také  

v našem slova smyslu, když si ještě neosvojil jejího „ducha“, to jest, dokud ještě nepronikl, jak 

je obsah návodu pro postup, chce-li se dosáhnout určitého výchovného cíle, vždy znovu přímo 

věcně postulován vůči situacím ve škole neustále se opakujícím. Dospěje-li učitel  
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k takovému proniknutí, ztratí „metoda“ okamžitě charakter předpisu (nátlaku) a stane  

se svobodnou a samozřejmou odpovědí na okamžité podmínky, ve které už není po nátlaku  

ve vlastním smyslu ani stopy, a ve které také jeho postup skutečně není jednou pro vždy strnule 

stanoven, nýbrž se rozumně přimyká ke zvláštnostem každé situace. Abychom se však vyhnuli 

záměnám, bude lépe se při označení určitosti cíle výrazu „nátlak“ zcela vystříhat.  

Jak jsem právě na příkladu z výuky naznačil, mohou také při volném, cílem řízeném a v 

chodu udržovaném postupu - jestliže se často opakují stejnorodé výchozí situace a také cíle do 

jisté míry jsou pevné - vyplynou pravidla pro budoucí chování. Svým místem v rámci 

zaměřeného chování se však pravidlo stává něčím zcela jiným než dříve: zatímco při strojovém 

postupu se nepředpokládá nic jiného než znalost předem daných pravidel, vyplývá z povahy 

svobodného, cílem řízeného postupu něco co se musí jevit pro strojově zaujaté myšlení jako 

něco vysoce překvapivého, ano dokonce nemožného: pravidlo je nalézáno v práci samé. Nadto 

ještě je právě nově nalezené pravidlo - pokud nevyplynulo z náhodných úspěchů slepého a 

nepromyšleného tápání - předem srozumitelné, a považované za věcně potřebné a žádané. Je 

proto zároveň zřejmá možnost a potřeba, pravidlo podle změněných okolností rozumně 

pozměnit. Tím se také dostanou do zorného pole hranice aplikačního okruhu vůbec. Každé 

vzhledem k cíli svobodně provedené řešení je podle toho zároveň vynálezem ve vlastním slova 

smyslu. V tom spočívá v pravém slova smyslu tvůrčí činnost cílem samým řízeného a v chodu 

udržovaného, v tomto smyslu tedy svobodného postupu. 

Ve skutečnosti tvůrčího konání půjde - zrovna tak jako v životním dění - většinou 

o rozumnou souhru obou způsobů postupu, pravidly vedeného a cílem řízeného postupu, jak je 

to už zřejmě chápáno v dopisu starého Japonského šermíře Takuana, známém na východě: 

„Jsou dva způsoby školení, jeden v posledním pochopení, druhý v metodě. První je, jak řečeno, 

zaměřen na to, pochopit poslední smysl věcí, pro který žádná předepsaná pravidla neomezují 

jednání; tu existuje jen jeden smysl, který jde svou přirozenou cestou. Avšak mistrovství 

jednotlivé metody je rovněž nutné. Neznáš-li ji, nevíš, jak se zmocnit svého úkolu. V tvém 

případě tedy musíš vědět, jak vládnout mečem, jak udělat výpad, jaké pozice v boji zaujmout a 

tak dále. Obě formy školení jsou nutné, jsou jako dvě kola u vozu.
35

  

 

Tvůrčí svoboda 

V dosavadních případech aplikace svobodného dosažení cíle, od střelby a ruční práce až 

k technickému vynálezu a matematickému důkazu, rozuměli jsme svobodou absenci vnějšího 

nátlaku, který má zabránit odbočení z cesty k vytčenému cíli. Také označení „tvůrčí“ nemůže 

být odepřeno alespoň na posled uvedeným činnostem. Je to však už skutečná svoboda a tvorba 

ve vlastním smyslu?  

Nesetkáváme se s obojím zároveň přece jen ve vyšším, v plném slova smyslu, pouze  

v uměleckém navrhování a tvorbě?  

Ano a ne.  

Odpověď zní: Ano, když výrazem „vyšší svoboda“ má být řečeno, že s každým 

skutečným uměleckým dílem vstupuje do světa nový tvor, něco dosud neviděného 

a neslýchaného, možná ani netušeného a považovaného za možné; něco, jehož projev 

a osobitost nikdo nemohl předvídat nebo dokonce jako zatmění slunce předem vypočítat; něco, 

čím se stal svět alespoň pro člověka v nějakém možná podstatném, možná rozhodujícím 

smyslu, jiným, přinejmenším bohatším. I když neplatí, co se pokoušeli mnozí myslitelé 
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posledních sta let dokázat: že na místě tvoření dosud neviděných nových tvarů je zákonitost 

vesmíru, kauzální souvislost vesmíru alespoň na okamžik zrušena
36

, pro pozorovatele je tento 

vznik netušených možností, toto proražení hranic tvoření, které dosud platily jako 

nepřekročitelné, zárukou svobody v nejvyšším myslitelném smyslu. 

Odpověď musí přesto znít: Ne, - jestliže se chce výrazem „vyšší svoboda“ říci,  

že tvůrčí umělec je svobodný také ve volbě cíle své práce, tedy ve volbě svého předmětu, nejen 

prostředků a cest. Že jeho umělectví se naplňuje teprve v libovůli nalézání nového tématu 

(nové fabule nebo nového motivu), že tedy on sám teprve může „dělat, co chce“. 

K tomu je třeba poznamenat: V dějinách výtvarného umění, zrovna tak jako v literatuře, 

není požadavek, že umělec musí vynalézat také svůj předmět, ještě dávno tak samozřejmý, jak 

se nám dnes zdá. Epické básnictví středověku se po staletí takřka výlučně zabývalo tím, nalévat 

běžná témata do nových forem. Nikdo neočekával od básníka, že vymyslí novou látku. Jeho 

svoboda vzhledem k nalézání byla omezena na vykreslení, jednotlivostí daného tématu, a ani 

této svobody nepotřeboval bezpodmínečně použít. Také oltářní malby středověkých kostelů, 

tedy značná část velkého evropského výtvarného umění, nejen že byly takřka bez výjimky 

vytvořeny na příkaz, který předepisoval určité téma, nýbrž umělec byl nad to podroben přísným 

pravidlům o druhu a rozmístění figur, o barvě a druhu jejich oděvů apod. A v hudbě neodmítl, 

ani takový mistr jako byl J. S. Bach, pracovat, na určené téma, jak dokazuje „hudební obětina“. 

Aby bylo téma samostatně zvoleno, není tedy žádná neodmyslitelná tvůrčí svobody.  

To platí i ve škole, kde se pečuje o pěstování této svobody, a to jak pro slohový úkol, 

zrovna tak jako pro obraz. Může se stát, že žák dostane nápad a je správné, nechat jej při tom a 

počkat, co z něho udělá. Ale ostatním žákům se neprospěje a nepovzbudí se, nutí-li se,  

aby ze sebe vynutili nápady. Je úkolem učitele, určit téma a připravit a vysvětlit je tak, že žáky 

zaujme a nepustí.  

Vnikneme-li však ještě hlouběji a pokusíme se na základě toho, jaká máme před sebou 

svědectví o skutečných procesech a zážitcích při básnickém, uměleckém nebo hudebním 

nalézání, učinit obraz o tom, jak tomu je se svobodou dělat, co je libo, vyplyne z toho, ostatně 

zcela v souladu s tím co bylo řečeno výše, že o takové svobodě sní nic netušící diletant. 

Skutečný tvůrce o ní nic neví; přesněji: ví o ní tím méně, čím více jím je. 

Za prvé ví, že „intuice“, zrození vnitřního obrazu díla, čím je ono závažnější, tím více 

se vymyká jeho libovůli. „Žádná produktivita nejvyššího druhu, žádné významné apercu, žádný 

vynález, žádná velká myšlenka, přinášející plody a důsledky, není v ničí moci a je vyvýšena nad 

každou pozemskou moc. Takové věci musí člověk považovat za neočekávané dary shůry, jako 

čistá dítka boží, která musí přijímat a uctívat s radostným díkem. V takových případech je 

nutno hledět na člověka často jako na nástroj vyššího řízení světa, jako důstojnou shledanou 

nádobu k přijetí božského vlivu ……“, praví Goethe Eckermannovi 11. března 1828 v dlouhém 

zásadním rozhovoru o geniu a tvorbě. Proto musíme také zde nešťastného diletanta kteréhokoli 

umění, kterého samotného nic nenapadne, zklamat, jestliže očekává při dílčích úlohách návody 

k tvůrčí práci či sdělení o postupu jak dostat „nápady“. 

Za druhé ví skutečně tvořící člověk, že uskutečnění jednou tušeného obrazu je úkolem, 

při kterém je cíl neméně pevně stanoven, a to už ve stádiu vývoje, kdy je spíše ještě jakýmsi 

tušením a nemá pevné obrysy - a že to stojí namnoze neméně potu a sebezapření, dopracovat se 

k tomuto cíli, jako kdyby byl zvenčí určen a uložen. Abychom se o tom přesvědčili, stačí 

podívat se jen na náčrty třeba Beethovena nebo Hölderlina nebo sledovat historii vzniku 

                                                           
36

 Srv. P. Jordan, Fyzika a tajemství organického života, Braunschweig 1945; srv. ale V. Metzger Psychologie, 2. 
vyd. Darmsatdt 1954, str. 243 až 247. 
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některých děl Hanse von Marées. 

Skoro ještě důležitější je třetí okolnost. O hodnotě uměleckého díla rozhoduje 

především jeho poctivost a pravdivost. Protiklad mezi poctivým a nepoctivým, mezi pravdivým 

a tím, co je lživé, i když neúmyslně, spočívá však bezprostředně na protikladu mezi strojově 

vynuceným a svobodným cílem - to znamená zde: vnitřní představou - řízené formy: 

nepoctivost v umění je tam, kde se člověk pokouší pomocí vnějších prostředků vynutit nebo 

obelstít formu, která překračuje vlastní tvůrčí sílu, která tedy nikdy se nestala živou  

v něm samém jako uskutečnění vyžadující intuice a nikdy se nemohla stát. K těmto vnějším 

prostředkům počítáme nástroje, jako je prkno, kružítko, průsvitka, pravítka a šablony; triky 

jako je geometrická projekce, zaměřování, redukce barev cedníkem nebo mhouřením  

a zíráním; recepty a pravidla, vzory, schémata a jiné předlohy, jako třeba svého času oblíbené 

obkreslovací figurky a mnoho jiného, co bývá na všech stupních tradičně naivně předkládáno 

žákovi, aby se tím vyšvihl vzhůru. Pokud umělecká výuka vnucuje žákovi takové pomocné 

prostředky a způsoby počínání nad jeho tvůrčí schopnosti, přiměřené jeho věku a stupni 

vzdělání - a to činí od jeslí až do nejvyšší třídy akademie - nepřispívá, i při nejhorlivějším 

povzbuzování k samostatnému navrhování a nalézání, k tomu aby se posilovala umělecká 

tvůrčí síla, nýbrž aby zakrněla a zchromla. Právě zde ve svém jádře je tvůrčí síla nejméně 

podporována, jestliže je chovanec sváděn k pokusům, všemi dosažitelnými prostředky, dělat 

cokoli. Spíše záleží všechno od toho, aby byl veden k tomu, vzdát se zařízení k dosažení cíle 

duchovního i hmotného druhu, které nejsou úměrné k dosud jím dosažené schopnosti 

svobodného tvoření. Naproti tomu je podle našeho pojetí tvůrčí svobody zcela na místě, dávat 

při výuce zcela jasné a určité úlohy. Za poznání této souvislosti děkujeme především bohužel 

předčasně zesnulému Gustafu Britschovi, který opět navazuje především na poznatky Konrada 

Fiedlera a Aloise Riegla
37

, a jehož „Teorie výtvarného umění“ - která by se měla vlastně 

nazývat „teorií uměleckého vývoje“ - by mohla být snadno rozšířena na teorii všeho 

uměleckého tvoření. Ve svém jazykovém vyjadřování ovšem je tak předběžná a neuspokojivá, 

že jen v novém zpracování bude moci působit tak, jak odpovídá jejímu významu
38

. Výsledkem 

tedy je: jestliže je u čistě tvůrčí práce řeč o svobodě, nemůže tím být míněna svoboda ve 

smyslu libovůle nebo zvůle, nýbrž vždy jen ve smyslu absence  

od vnitřních nebo vnějších překážek a sil určitého druhu: nejen absence překážek, které stojí 

v cestě pokroku směrem k cíli, nýbrž zrovna tak takových, které mají minutí právě sledovaného 

cíle zvnějšku znemožnit, a rovněž nejen absence sil, které od cíle odvádějí, nýbrž i sil, které nás 

k cíli chtějí dostrkat nebo vylákat, aniž by s ním měly věcně něco společného.  

To platí pro myšlení stejně jako pro jednání; a pro umělecký návrh zrovna tak jako pro 

teorie a dokazování ve vědeckém a pro vynálezy v technickém nebo plánování v organizačním 

myšlení; při jednání pro zpracování mrtvé hmoty zrovna tak jako při působení na živé bytosti. 

 

                                                           
37

 Konrad Fiedler, O původu umělecké činnosti; v K. Fiedler, Schriften liber Kunst, vydal Hans Marbach 1896; 
znovu vydal ve 2 svazcích Hermann Konnerth 1913/14. - Alois Riegl, Pozdně římské umělecké řemeslo, Wien 
1901, nově Woen 1928 (v. tamtéž, str.52,59,60,100,104,2l4); tentýž, Vznik barokního umění v Římě, Wien 1908. - 
Srv. také August Schmarsow, základní pojmy vědy o umění 1905 (např. str. 102). -Za tyto a jiné odkazy děkuji 
panu studijnímu radovi Karlu Mentzelovi, Wiesbaden. 
38

 To se již zčásti stalo v: Egon Kornmann, Teorie Gustafa Britsche jako základ umělecké výchovy, Düsseldorf 
1931, a O umělecké výchovné hodnotě kreslení ve škole, Starnberg 1931; ještě pronikavěji u Hans Herrmann, 
Lesk pravdivého, Krailling vor München 1940, a Leo Weismantel, Škola kreslení; tentýž, Sokratova otázka; 
Gertrud Weismantel, Kůň a jezdec, studie o základních zákonech výtvarného umění; Gertrud a Leo Weismantel, 
Aplikace organické výuky umění (vše Obersinn, Unterfranken, 1949/50). Z novější doby je z pokračujících prací 
mezi jiným nutno uvést: Hans Meyers, Nauka o slohu naivního umění, Frankfurt a. M. 1960, a Radostné dětské 
umění, München 1960; tam také četné další odkazy (Grozinger, Gollwitzer, Betzler aj.). 
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Předpoklady svobodného, jen cílem řízeného postupu 

Aby v prostoru, který není prostoupen účelnými vodiči, byl dosažen přece s jistotou 

nějaký cíl, musí být splněny určité podmínky, co se týče poměru sil a vlastností prostoru 

samého. Přitom je třeba rozumět prostor, cestou a cílem nikoli v užším slova smyslu vnějšího 

hmotného prostoru, nýbrž v obecném významu
39

. 

 

A) Poměry sil  

1. Cíl sám musí mít dostatečnou přitažlivost. Musí také existovat, jak lze také vyjádřit, 

mezi člověkem a jeho cílem dostatečně silná spojitost. Proto musí být splněny jisté 

psychologické podmínky: 

Protože k tvarové spojitosti mezi člověkem a jeho cílem dochází a může docházet nikoli 

ve fyzikálním, nýbrž v názorném světě, ve světě jevů, nebo, mluveno s von Uexküllem
40

 ve 

„světě pozorování“, patří k tomu, aby cíl a také pole, v němž se mu pokoušíme přiblížit, byly 

jasně pochopeny. Ano, můžeme v dobrém smyslu říci, dostatečně „uskutečněny“ a během 

jednání byly neustále v zorném úhlu, i při odbočkách a zaměření na vedlejší cíle, nebo lépe, v 

naznačeném smyslu zůstával „skutečný“ - zcela lhostejno, zda se cíl nalézá ve vnějším 

vnímatelném poli nebo jako intuice se pouze vnitřně rýsuje.  

2. Přitažlivost cíle nesmí být překřížena stejně silnými (přitažlivými nebo odpudivými) 

silami jiného původu a jiného směru. Ano, není ani za všech okolností dobře, jestli existují 

vůbec jiné síly, které směřují na cíl, i když například ještě za něj. 

 

B) Vlastnosti pohybového prostoru  

1. Pohybující se předmět; to zde znamená: k cíli zaměřený člověk jako duševně-tělesný 

celek, musí být dostatečně pohyblivý, musí se pokud možno bez zábran začlenit  

do silového pole cíle. Za fyzikálních okolností důležitá podmínka, aby pohyblivost 

nepřekročila určitou míru, přesněji, aby pohybová energie byla neustále spotřebována 

proměnou v teplo - protože jinak, jako v planetárním systému nebo u kyvadla bez tření by 

nebylo „cíle“ nikdy dosaženo, nýbrž by trvale probíhala v kruhovém nebo kyvadlovém pohybu 

-, nemusí být při přenesení myšlenky na tvůrčí chování člověka výslovně jmenována, protože 

v duchovně-duševním oboru - v centrálním nervovém systému jako fyzikálně chemickém 

útvaru - nevystupují žádné význačné pohybové energie (žádné „vnitřní síly“)
41

.  

2. Pohybovým prostorem nesmějí probíhat dráhy, kanály, potrubí, překážky; a to ani 

cizí danému cíli a proto pohyb brzdící nebo odvádějící, ani takové odbočky, které od správné 

cesty překážejí, tedy chtějí dosažení cíle zvenčí vynutit. 

Co znamenají tyto předpoklady konkrétně? Jakou formu nabývají ve zvláštním případě, 

kdy je „pohyblivým předmětem“ člověk a „cílem“ řešení úlohy, o které se snaží? Přičemž může 

na hladké dráze zrovna tak „jít kupředu“, na „obtížné“ „zůstat vězet“,  

na „strmé“ dokonce „spadnout zpátky“ a konečně na „nepřehledné“ zrovna tak „zabloudit“, 

dostat se „na ztracené stezky“ a do „slepé uličky“, jako když je na cestách krajinou. A je možné 

tam, kde tyto předpoklady nejsou předem splněny, vytvořit je nebo podpořit výchovnými 

opatřeními a tím snad existujícím tvůrčím schopnostem připravit cestu? Které z tradovaných 

nebo v posledních desetiletích nově jsou pro to vhodná?  

                                                           
39

 Srv. také W. Metzger, Problém prostoru v psychologii, Studium Generale 10/1957. 
40

 Svět okolo a uvnitř zvířat, 1921 - Uexküll und Kriszat, Procházky světem člověka a zvířat, 1934. 
41

 Wolfgang Köhler, K problému regulace, Archiv für Entwicklungsmechanik, Bd. 112, 1927, s. 315-332. 
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Odpověď na tyto otázky se pokoušíme dát nebo alespoň připravit v druhém díle našich 

úvah. 

 

 

 

Možnosti výchovy tvůrčí svobody 

Úloha a obecná hlediska jejího řešení 
 

Podstata tvůrčí práce spočívá ve zvláštním druhu svobody. Tvůrčí svobodou, jak jsme 

ukázali, se může rozumět v dobrém smyslu pouze: absence překážek, které mají znemožnit 

zvenčí minutí cíle; k tomu absence vnějších sil, které postrkují k cíli anebo k němu lákají, aniž 

by z něho samy pocházely.  

Aby však při takové svobodě mohl být cíl dosažen, úloha vyřešena, musí být splněna 

řada podmínek, které ještě jednou stručně vyjmenujeme. Jsou vyžadovány:  

 

A) Určité poměry sil, a to:  

1. dostatečná přitažlivost cíle; k tomu jako psychologický předpoklad: dostatečný přehled 

cíle a pohybového pole;  

2. co možná největší nerušenost silami jiného původu, lhostejno jakého směru.  

 

B) Určité vlastnosti „pohybového prostoru“, pročež musí: 

1. dovolit co možná snadnou pohyblivost; 

2. být pokud možno volný, bez drah a překážek, lhostejno, zda od cíle odvádějí nebo 

k němu přivádějí.  

 

Chceme nyní podrobněji rozebrat možnosti, jak tyto podmínky výchovně ovlivnit. 

Nebudeme se při tom vázat na hořejší sled. Zvolíme si uspořádání, které se spíše drží 

vývojového stupně cvičného problému, jak je dnes pro různé aplikační obory dosažen.  

Naše otázka zní: Je při svobodném způsobu dosažení cíle vůbec výcvik možný? Může 

být svobodné dosažení cíle vyučováno a cvičeno? 

Při osvojování nových triků, třeba početních nebo řemeslnických, o tom není pochyby. 

Zde je to úplně jasné - nebo se to aspoň zdá -, co oba stupně, z kterých se každý výcvik skládá, 

znamenají. Abychom však už zůstali při výše použitém obrazu: Výzbroj učně „duchovním 

nástrojem“ se rozmnoží o nový kus. Mohlo by se také říci: je nutno položit nové vedení k 

novému druhu cílů - podle okolností také zlepšené, kratší, účelnější ke starému cíli. V poučení 

je vytýčeno. Výcvikem, tak vypadá představa, je tak dalece prohloubeno a upevněno, že už se 

není nutno obávat žádných odbočení řízeného dění. Podle běžné fyziologické představy, jejíž 

rozbor by zde však vedl příliš daleko, se to děje zcela doslovně „otevřením“ vhodných a 

„tlumením“, v krajním případě uzavřením nevhodných spojení v ústřední nervové soustavě. 

Na čem však může poučení a výcvik ještě záležet, jestliže při dosažení cíle nemá být 

zúčastněna vůbec žádná předepsaná dráha, a to znamená ve výuce: žádný přísný prováděcí 

předpis?  
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Pro rozbor této otázky oddělíme nyní účelně předtím z jiných důvodů sloučené obory 

čisté myšlenkové a věcmi a skutečnými okolnostmi činně se vyrovnávající práce. Jakkoli se 

myšlenková práce a činné působení, jako tvůrčí činnosti, ve svých podstatných rysech - právě 

ve svobodnosti provádění - sobě podobají, vzájemná hra účinku a proti účinku mezi člověkem 

včetně jeho nástroje a zpracovávaným předmětem nebo vychovávanou bytostí přináší při 

činném působení, ve srovnání s čistou myšlenkovou prací, zásadně nové podmínky  

a požadavky na pracovníka. Nikoli náhodou se projevují nadání pro čistou badatelskou práci, 

pro umělecké tvoření a pro umění velkého podnikatele, nebo také jen pohotové, instinktem 

řešené oddělené problémy, bez souvislosti.  

Máme tedy po řadě rozebrat: tvůrčí myšlení, tvůrčí tvárnění a tvůrčí jednání. 

K otázce naučenosti tvůrčího myšlení 

Jestliže mluvíme o naučenosti tvůrčího myšlení, nemíníme tím v dané souvislosti někde 

daleko od světa v neskutečnosti se vznášející „čisté“ myšlení, nýbrž nikoliv naposled 

myšlenkové zvládnutí obtíží a úkolů činného života. K této otázce jsou v dosahu nejen základní 

vědecké průzkumy, ale také už vyzkoušené návody
42

.  

 

Zvláštnost tvůrčího myšlení 

Tvůrčí myšlení se na rozdíl od všeho šablonového myšlení vyznačuje tím, že je 

bezprostřední („intuitivní“). Jako při styku s hmotnými věcmi existují také při myšlenkovém 

styku s jakýmikoli problémy dva druhy postupu, které se dají srovnat s prací s neživou hmotou 

a s prací se živými bytostmi. K prvnímu typu patří šablonovité operování podle předepsaných 

postupů, při kterém je sám myslící aktivní a správnou aplikací vhodného postupu dospěje 

plánovitě k správnému řešení. K druhému typu patří bezprostřední myšlení - včetně jeho 

mezního případu, zkušebního myšlení: zde se nedá nic vynutit neomezenou mocí myslícího a 

jeho nástrojů. Zde existuje, jako při styku s živými bytostmi, vzájemné působení. Na jedné 

straně stojí úsilí myslícího, kterým se snaží, vycházeje z postavení otázky, najít cesty k řešení, 

buduje a zkouší různé hypotézy a pokouší se probojovat přes všechny překážky k řešení. Proti 

němu stojí věc se svou vlastní zákonitostí, odbojná i poddajná, v příznivém případě se pod 

úsilím myslícího sama nově pořádající, v zaměřeném vlastním pohybu, často docela bez našeho 

přičinění. Jen kdo se bez ztrnulosti a vzdoru namáhá pochopit zákon věci, má vyhlídku na 

vyřešení úkolu. S touto přiřazeností věci a myslícího, touto vlastní zákonitostí věci souvisí, že 
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 Max Wertheimer, Usuzování v produktivním myšlení, Berlín 1920; tentýž Productive Thinking, New York 1945; 
německé vydání: „Produktivní myšlení“, Frankfurt a. M. 1951. 2. rozšířené angl. vydání New York 1959. Srv. Také 
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Mathematica & Paedagogía (Belgie), č. 21, 1961; (se sestr. Sainte Jeanne de France) Methodes actives dans 
l´enseignement des mathématiques. L´Enseignement des Sciences, sv. 2, 196l. Je dobré gymnaziální vzdělání 
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se při řešení myšlenkové úlohy nedá předem stanovit a libovolně pozměnit doba a rychlost, že 

myslící jako rolník, když vynaložil dostatek úsilí, musí čekat, až setba vzejde a plody dozrají. 

Této zvláštnosti bezprostředního myšlení, to jest získání náhledu, se musíme podrobit také při 

úloze plodného vyučování, to jest, předání náhledu druhým. Náhled nemůže být naléván, vážně 

řečeno, nemůže být jen tak přenesen z člověka na člověka. Náhled na nějakou souvislost, 

kterou někdo získal, není předmět, který by mohl dát jinému a který by se mohl druhý „naučit“, 

tj. převzít a přijmout, jak je to docela dobře možné při konstatování skutečnosti nebo při 

prováděcím předpisu. Úsilí naučit náhled je ostatně charakteristické pro každé „světonázorové 

školení“; a každé takové úsilí je z tohoto důvodu už předem odsouzeno k ztroskotání. 

Neboť náhled je určitý vztah poznávajícího k okolnostem, který musí, jak bylo výše 

naznačeno, každý znovu pro sebe vydobýt a který, se nedá ani ve vlastním myšlení vynutit. 

Náhledy mohou být tedy předávány pouze tak, že umíme vytvořit v žákovi podmínky,  

za kterých může sám dospět k náhledu. Ani jeho nemůžeme nikdy k náhledu přinutit, pouze 

se pokusit, podmínky nadále zlepšovat a zdokonalovat, síly vedoucí k náhledu posílit, odstranit 

překážky. V cestě, jako jsou třeba od něho odvádějící myšlenkové návyky a obracet jeho 

pozornost na ty stránky a vlastnosti předmětu, od nichž si můžeme nejspíše slibovat hlubší 

proniknutí do věci a osvětlení průhledné situace
43

. Náhled sám je vynikající konečný stav 

určitého oboru, jeho vnitřního nebo vnějšího předmětného světa, který může být dosažen pouze 

vnitřní silou tohoto oboru. Při předávání náhledu se jedná tedy, jako při jeho získávání, o 

zvláště charakteristický případ svobodného zaměřeného dění a jak bylo už naznačeno,  

v obou případech o příklady styku se živým materiálem se všemi jeho zvláštnostmi. Je jednou z 

nesmrtelných zásluh Sokratových, že tuto zvláštnost plodného myšlení poznal a vyvodil  

z něho závěry pro vyučovací postup. A sokratovské porodnické umění, dostat do pohybu 

vhodným vyptáváním a narážkami vlastní přemýšlení vyučovaného tak, aby pokud to dovolí 

jeho duševní schopnosti, konečně ze sebe sám vydal, co mu učitel prostě z povahy věcí nemůže 

předat, je trvalým ziskem jeho poznání. Je ovšem něco jiného, sokratovským způsobem vzbudit 

určité jednotlivé náhledy více nebo méně obecného druhu, a zase něco jiného, uvést vůbec do 

tvůrčího myšlení. Avšak úsilí o nové náhledy, jestliže je věcným způsobem stále opakováno, 

vytvoří pomalu také obecný základní postoj; a tak je sokratovské poučování, je-li po delší dobu 

rozšiřováno na různé obory, jistě také určitým druhem uvedení do tvůrčího myšlení vůbec, ve 

smyslu prostého návyku chování, které je příznivé získání náhledu, vzbuzení radosti 

z používání vlastní hlavy, a posílení odvahy, pohybovat se duševně bez berlí a opor a odvážit se 

na otázky, které tu ještě v nás nebyly. „Postoj, který se vyvinul při styku s úkolovou situací“, 

říká Wertheimer
44

, ať už byla zkušenost se zdarem nebo se selháním; postoj, hledat věcné, 

strukturální požadavky situace; cit pro to, co v ní chybí. Zde se nepostupuje svévolně, nýbrž jak 

to situace vyžaduje; zda se přikračuje s důvěrou a odvahou - to jsou všechno zvláštnosti 

volního jednání, jak ve zkušenostech života rostou nebo zakrňují. „Podle toho tedy záleží 

všechno na tom, předat na žáka zážitek úspěšného - a pokud možno samostatného - 

bezprostředního myšlení v největší možné míře. A je nutno se ptát, zda z vědomí o povaze 

plodného myšlení je možno získat návod pro tuto nejskvělejší ze všech úloh učitele. Lze se 

pokusit dvojím způsobem získat takový návod: na jedné straně z přesné znalosti toho, co se v 

rozhodujících fázích myšlenkového procesu v jednotlivostech děje. Na druhé straně z bližšího 

průzkumu všeobecných podmínek, za nichž jsou plodné myšlenkové procesy povzbuzovány 

nebo brzděny. K otázce rozhodujících pochodů konkrétně zbývá podotknout ještě toto:  

Hranicí plodné myšlenkové práce (která se přirozeně v průběhu myšlení o obtížné 

situaci může libovolně často opakovat) je okamžik, kdy myslícímu „vzejde světlo“. Co to 

znamená, co se přitom děje v myslícím nebo - jakkoli to zní neuvěřitelně - správněji: 
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 Tento myšlenkový postup je obsažen - dílem skoro týmiž slovy - už v dialogu „De magistro“ mladého Augustina. 
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 Srv. Produktivní myšlení, Frankfurt a. M., 1957, str. 74 n. 
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v předmětu myšlení samotném, je známo především díky pracím Maxe Wertheimera - nebo by 

alespoň mělo být známo. Jak se při tom předmětné celky vzhledem k dané otázce důmyslně 

„přestrukturují“; jak podstatné části přejímají v tom nové a často zcela neočekávané role; jak se 

poměry závažnosti, výstavba, struktura názorně uskutečněných vztahů a ještě mnoho jiného na 

tom mění, to může být názorně ukázáno jen na příkladech, jejichž zpracování by zde vedlo 

příliš daleko, které lze však nalézt především ve Wertheimerově pozůstalém díle v bohatém 

počtu. Pro naše účely je důležité nejprve jedno: Neexistuje, jak bylo řečeno, žádný postup, jak 

tento „duševní blesk“ vynutit. Jeho zazáření má v sobě vždycky něco z milosti. A jsme 

pokoušení, vyvozovat z toho, že se prostě jedná o záležitost štěstí nebo vynikajícího nadání, že 

se návodem a cvikem nic nedokáže. Není však pravda, jak prokázal už Duncker, a nověji co 

nejpřesvědčivěji Wertheimer, že nic jiného nezbývá, než očekávat s rukama v klíně osvícení. 

Naopak je v moci myslícího, připravovat mu určitými zásahy a chováním půdu.  

Rozhodující je při tom vniknutí do věcných souvislostí, třídící práce, kterou Duncker 

popisuje a osvětluje v jejích zákrutech pomocí četných pokusů. Dělí se na objasnění cíle, které 

má při matematických důkazech stejný význam jako objasnění z teze - a objasnění výchozí 

situace, která má při matematických důkazech stejný význam jako objasnění předpokladů. Tato 

uvedená situace má opět dvě hlavní větve: objasnění konfliktu, to jest vysvětlení důvodů, z 

kterých není cíl běžnými, zřejmými a zprvu zdánlivě schůdnými cestami dosažitelný, a 

objasnění nutných a použitelných prostředků a cest, k nimž patří také v podstatě vyloučení 

všeho toho, co se sice jako prostředek nabízí, ale ve skutečnosti není pro šeření úlohy vhodné.  

Z výsledků takového šetření se dají vyvodit rady o způsobu chování, který je pro 

objasnění celkové situace v každém daném případě nejpříznivější: bližší přístup, aby 

se důležitá, dosud nejasná místa dala ostřeji pozorovat; odstup, aby se získal přehled; otáčení a 

obracení zkoumaného předmětu v doslovném i přeneseném významu; obcházení předmětu, 

změna stanoviska („hlediska“), aby se získal nový pohled; změna osvětlení, opět v doslovném i 

přeneseném smyslu; odklizení rozptýlení, jakým bývají třeba povrchní vzpomínky na známé 

nějak podobné, ale v podstatě přece jen rozdílné úlohy, mnohdy také zlomky vzpomínek  

na kdysi naučené, ale už špatně chápané důkazné procesy; a ještě mnoho jiného.  

 

Zaběhlé koleje myšlení 

Trvalé postoje popsaného druhu upevňují nakonec jisté, jim vlastní cesty myšlení tak 

silně, že se dají sotva opustit, i když to věc sebe naléhavěji vyžaduje, takže předpoklad zůstane 

nesplněn. Nejúžasnější na tom je, že toto upevnění působí ještě tehdy, když sklony a záměry, 

které byly, jejich původem, už nemají žádnou sílu
45

. Je jich celá řada, a každá z nich má svá 

vlastní pravidla.  

Pro konformizmus·pravidlo zní: Co myslí všichni, musí být správné; pro kontrafor-

mizmus: Co myslí všichni je jistě nesprávné.  

Zrovna tak neplodný je protiklad mezi poddanským duchem a jeho protějškem, duchem 

vzpoury - oba blízce příbuznými a různě propojenými. U prvního nabývá předepsaná, ale s 

rozmyslem omezená a vždy jen s výhradou osvědčení prokazovaná úcta k pozemské vrchnosti 

formu bázně boží. Přísloví „co Bůh činí, dobře činí“ je aplikováno na současnou vládu a každý 

„jinověrec“ pronásledován jako kacíř. U druhého je to naopak: Co přichází shůry, může být jen 

nesprávné nebo zlé.  

Dále - pro „konzervativce“ platí: jen co je staré, je dobré; co je nové, je špatné a kdo to 
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přesto zastává, je rebelantský novotář. Pro „modernistu“ a „pokrokáře“ platí naopak: jen nové 

může být dobré; co je staré, je už pro to špatné, v každém případě zastaralé a nehodí se už  

do naší doby, a kdo to přesto zastává, je reakcionář.  

Pro „racionalistu“ platí: jen co lze dokázat, odvodit z obecných premis, pokud možno 

vypočítat, je pravdivé. Pokud možno ještě rozhodněji: co nelze vyjádřit nerozpornými výroky, 

neexistuje. Když skutečnost nesouhlasí s naším naukovým systémem, tím hůře  

pro skutečnost. Vztažen na umělecká díla: jen co lze zkonstruovat podle pravidel, je krásné. 

Kde pravidla nepoznáváme, tam nejsou; podle mého mínění, je umělecké dílo, které není 

vytvořeno podle nějakého nám známého pravidla, jehož pravidla nejsou dosud formulována - 

možná ani nemohou být formulována - „bez formy“. Pro „iracionalistu“ platí obráceně: co lze 

dokázat a vypočítat, je sice bezpochyby pravda, ale v každém případě povrchní a bezvýznamné, 

v žádném případě podstatné. A co lze zkonstruovat podle pravidla, jistě není krásné.  

Z užšího okruhu vědy je zde ještě nutno uvést protiklad mezi principem největší 

temnosti - v teorii poznání, nehledě k několika zlomyslným poznámkám Schopenhauerovým, 

dosud nezpracovaném - na jedné straně a principem úspornosti na druhé straně. První je mezi 

současnými filosofy značně rozšířen, ještě více mezi filozofujícími lékaři a fejetonisty, podle 

jejichž mínění zřejmě může být pravdivé jen to, co je pokud možno mlhavé a nesrozumitelné. 

Druhý, u většiny solidních badatelů, pro něž byla sice zásada úspornosti často dobrým 

ukazatelem, ale na druhé straně byl překážkou po dlouhá desetiletí pro podstatné poznání, 

protože skutečnost není právě ta vždycky tak jednoduchá, jak bychom ji rádi viděli, a protože ji 

bohužel nemůžeme vždycky jednodušeji představit než prostě je.  

Jako zjednodušené lidové vydání zásady úspornosti mohli bychom označit rozšířené 

myšlení v protikladech, při kterém množství skutečných možností se scvrkává na ubohý 

dvojřez, pohodlné buď - anebo. 

Kdo myslí v buď - anebo je pro mezistupně a směsi buď slepý, nebo odmítá podívat 

se jim do očí. Myšlenka, že by mohla existovat ještě třetí, čtvrtá, pátá možnost, překračuje jeho 

poznávací kapacitu. Kdo tuto poznávací kapacitu má, je pro něho kompromisník; jeho ne zcela 

jednoduché názory vysvětluje jako známku „intelektualistické změkčilosti“. Myšlení  

v protikladech se stává v politice myšlením v pojmech přítel - nepřítel a v morálce černobílým 

malováním. Jsou tu pak jen andělé a čerti, ušlechtilí a zločinci, jedni v každém směru bez 

poskvrny, druzí v každém směru špatní. Podle tohoto pravidla lze nejen psát kýčovité romány, 

ale také se pokoušet pochopit skutečnost. Nikdy tam nechybějící odlišnosti a výjimky jsou pak 

zlehčovány, zamlčovány, přehlíženy, potlačovány. Podle zákona „všechno nebo nic“  

je nutno na nepříteli všechno zatratit, na příteli všechno chválit. Příklad z vědeckého života, 

který se skutečně stal: dva vědci, A a B, se dostali pro jakousi otázku do sporu. A použil  

ve svém důkazu (ověřené) zjištění třetího vědce C, jehož teorie nepovažuje za správné.  

B, kterému je to známé, vyčte nato A nedostatek důslednosti, protože se prý nelze odvolávat na 

autora, kterého jinak odmítá.  

Ještě před čtyřiceti lety byli bychom věřili, že nemusíme už vůbec uvádět další druh 

uvíznutí myšlení, protože jsme se domnívali, že vymřel před třemi nebo čtyřmi sty lety, alespoň 

ve vědě, a najde se nanejvýše u laiků a nezralých studentů. Víra v autoritu, jejíž heslo zní: co 

řekl N. N. (např. Aristoteles), nemůže být nesprávné, co se od něho odchyluje, je jistě 

nesprávné. Ale naše víra v pokrok také tady, jako na mnoha jiných místech, utrpěla těžké rány. 

Na místo jednoho starého Aristotela nastoupila nově celá řada nových, zřejmě zrovna tak 

neomylných autorit: od Marxe a Lenina přes zatím opět sesazenou modlu Stalina, až 

k Pavlovovi, Lysenkovi a - u nás na západě - Watsonovi. 

Účinnost takových zásad je často tak pronikavá, že nejen činí hluchým pro ty nej-
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přesvědčivější argumenty, ale dokonce slepým pro skutečnosti, které leží přímo před očima
46

. 

Kupodivu je právě psychologie zvláště náchylná ve svém současném vývojovém stadiu  

k takovým vlastním zábranám myšlení a pozorování. Existují v ní rozšířené a těžko otřesitelné 

zásady jako: zjištění při pozorování sebe sama, tedy bezprostřední zážitky, nemohou být 

předmětem vědy. Nebo, často ve spojení s předešlým: „Vrozené zvláštnosti chování nemohou 

existovat.“. To jsou sebeomezení behavioristické nebo „objektivní“ psychologie sovětského 

nebo anglosaského ražení.
47

 Na druhé straně se říká: „Výsledky pokusů nemohou vypovídat nic 

patřičného - nebo alespoň nic podstatného o člověku jako duchovní a oduševnělé bytosti.“. 

Toto je samo omezení „duchovědné“ psychologie rozšířené v německém jazykovém okruhu.  

Vedle těchto obecných a zásadních sebeomezení a uvíznutí myšlení a poznávání jsou 

také velmi speciální, které se vztahují na určité předměty, jako třeba v posledních letech hodně 

přetřásané představy a stereotypy o rasách a národech: Němci jsou militaristé, Židé jsou 

podvodníci, Rusové jsou zákeřní, Angličané přezíraví, Italové nepořádní a tak dále, často ještě 

podrobněji a silněji vypracováno (vyjádřeno). Sem patří ostatně také klišé, které jsou odvozeny 

od běžných typologií a které, jak ukázal pokus, mohou poznání jednotlivce – jako ony – zrovna 

tak brzdit jako povzbuzovat.  

Při posuzování lidí existuje ještě kromě už uvedeného myšlení v pojmech přítel – 

nepřítel a myšlení v klišé více druhů uspěchaných uvíznutí, které právě v Německu toho času 

dosáhly zneklidňujícího rozšíření: spolkové, diplomové a úřední myšlení.  

Spolkové myšlení se projevuje dvěma zásadami. Za prvé jen pokud někdo patří 

k nějakému spolku (je „organizován“), lze se na něho spolehnout, je možno mu dát plnou moc 

a přibrat jej k zodpovědným úkolům. Kdo vystupuje jen jako jednotlivý občan, tomu nelze 

důvěřovat. Kromě toho jsou jeho mínění a názory nedůležité a není potřeba je vůbec 

vyslechnout. Neorganizovaný nemá vlastně vůbec žádnou občanskou existenci.  

Za druhé: kdo patří k „našemu“ spolku, je nadaný, zdatný, pořádný, důvěryhodný,  

ve všech oborech obeznámený a odborník, proto vhodný pro poslání všeho druhu. Kdo k nám 

nepatří, tomu chybí všechny tyto dobré vlastnosti. Může je však získat bez námahy ze dne 

na den, jednoduše stane-li se naším členem. 

„Diplomové“ myšlení je neméně bohaté na osudné následky. Kdo má např. titul „pan 

doktor“, je považován za znalce ve všech oborech - třeba ve výchově dětí, i když promoval jen 

ve finančním právu. Kdo není pan doktor, může mít ve svém speciálním oboru znalostí 

a zkušeností kolik chce: nemá naději být pověřen ani tam, kde rozumí víc než všichni doktoři.  

Úřední myšlení se řídí poučkou: „Komu Bůh dá úřad, dá i rozum.“. Zástupce vyšších 

úřadů jej aplikuje především sám na sebe. Zároveň jej zevšeobecňuje. Neptá se pak na radu ani 

v otázkách, kterým vůbec nerozumí. 

Čtenář jistě zpozoroval, že všechna zde uvedená omezující uvíznutí myšlení nejsou 

podmíněna pudem, že jsou částečně přímým následkem určité omezenosti. Avšak právě u dvou 

posledních je pudový základ dobře znatelný: při úředním myšlení nadhodnocení otázky 

uplatnění a strach před každou i sebenepatrnější ztrátou prestiže; při diplomovém myšlení 

bázeň před zodpovědností, která ukládá vlastní rozhodování, pročež se prostě přesune na onoho 

neznámého, který vystavil diplom. Nesmíme však zapomínat, že pudová uvíznutí se mohou stát 

samozřejmými, u nichž je pak z této souvislosti sotva co patrné, a které jsou převzaty ostatními 

lidmi prostě jako zvyky nebo obyčeje. 
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Vedle různých druhů zaježděných kolejí myšlení je nutno ještě jmenovat mezi 

poruchami označenými jako zábrany a překážky, které zcela znemožňují další chůzi a které se 

obvykle nazývají „tabu“. Tento výraz je nutno ovšem brát ve zcela určitém smyslu. Není tím - 

nehledě k mnoha jiným významům - míněno tabu, které zakrývá mnohé životní úseky a 

projevy zrakům zvědavých čumilů a mluvení žvanilů, nebo které zakazuje jisté samy o sobě 

možné jevy, jako je manželství sourozenců, z neznámých, ale zřejmě dobrých důvodů, nýbrž 

ono tabu, které stojí v cestě naší snaze přijít věcem na kloub a objasnit, co je, a nejen nám 

zapovídá o tom mluvit, ale dokonce o tom přemýšlet
48

.  

Náš přehled o překážkách plodného myšlení je vzdor důkladnosti jistě ještě neúplný. 

Ale uvedené snad stačí, upozornit na pasti, kterých se lépe vystříháme, když je známe.  

 

Shrnutí a výhled 

Náš přehled podstatných znaků tvůrčího jednání, tj. jednání, při kterém se člověk,  

bez vnějšího zajištění správné cesty, řízen pouze cílem samým, pohybuje směrem k němu při 

volném rozhledu po situaci, je tím do jisté míry úplný, stále s ohledem na otázku možnosti 

výchovy. Shrnujeme: Podpora tvůrčího jednání nemůže spočívat ve stavění překážek 

nesprávného chování, nýbrž pouze v odstranění překážek správného chování. Plán cviků, které 

mají této podpoře sloužit, neumí být svou podstatou sumárním dodatkem nových „zařízení 

dovednosti“, nýbrž musí usilovat o víceméně hlubokou proměnu celého člověka a jeho světa, 

aby žádoucí dovednost jím mohla být napříště vykonávána nerušeněji, hladčeji a cílevědoměji.  

Tato vysoká investice se zaplatí, jak je možno s jistotou předvídat, tím, že jednou 

docílená proměna nebude ku prospěchu pouze zvláštní dovednosti, pro jejíž zdokonalení byla 

započata, ale nebude bez účinků také na jiných úsecích života, pokud zasáhla celého člověka, 

až za hranice hmotně užitečných schopností.  

Pro základní školení tvůrčího myšlení a tvůrčí práce jsou, jak jsme shledali alespoň pro 

některé obory k disposici, již dosti podrobné návody, na jejichž ověření a prohloubení se tu 

a tam horlivě pracuje. Ale také pro výchovu k tvůrčímu jednání jsme nalezli různé rozptýlené 

příspěvky. Jak by souvislá a plánovitá základní výchova k tvůrčímu jednání měla konkrétně 

vypadat, lze odvodit z výše uvedeného. Práce se skutečně živým materiálem tu bude zaujímat 

podstatné místo, protože povaha živého materiálu, a jenom ona, zneškodňuje při tvůrčím 

chování ničivé ustrnutí cvičných úspěchů ve strnulých receptech a návycích. Pravděpodobně by 

bylo nutné navrhnout řadu variant, podle těžiště činnosti v povolání,  

na které je příprava zaměřena podle toho, zda leží spíše v pěstování, v řízení nebo v boji.  

Různé okolnosti naznačují, že pěstování tvůrčích vloh vůbec, i když začíná u více-méně 

vnějších a řemeslnických dílčích předpokladů, přechází časem samo sebou dříve nebo později 

do útoku na egotismus chovance. Neboť ten se ukázal na nejméně šesti rozhodujících místech 

jako zásadní faktor: dodává vysoce účinné rozptylující síly; zaplňuje každé pohybové pole 

rušivými překážkami; zkresluje reliéf vlastností věcí a mění citlivost v podrážděnost; obojím 

snižuje příjem vjemů; zvyšuje obecný vnitřní tlak a snižuje tím tělesně-duševní pohyblivost; 

spotřebuje dodatečnou energii a urychluje tím únavu.  

V souladu s tím začíná proto hluboce promyšlená a mnoha staletími ověřená obecná 

základní škola tvůrčího jednání v zen-budhismu nemilosrdným útokem na egotismus, který je 

sice v této formě upraven zcela na životní podmínky Dálného východu, ale i pro nás 

neobyčejně podnětný a jehož důkladné studium se proto co nejdůrazněji doporučuje.  
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 W. Methger, Pohlaví mezi tabu a spotřebním zbožím, Radius, Marz 1961. 
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Přesto je nutno ověřit, zda a kdy je třeba použít různé dílčí předpoklady tvůrčího 

jednání, které jsme zde vyjmenovali, zda je lépe zaměřit výchovnou práci zcela k jádru věci, 

v naději, že v případě zdaru všechno ostatní vyplyne samo od sebe, - jak je tomu třeba 

u výchovy charakteru podle Künkela nebo Junga. Zda je lépe nejprve opravovat zvenčí,  

ze strany výkonu, - jak je to zkoušeno třeba v Schultzově metodě „autogenního tréninku“ nebo 

v Poppelreuterově „psychokritické pedagogice“; nebo zda konečně se má zaútočit současně 

zvenčí i zevnitř - jak je to například charakteristické pro výchovnou práci školy Zen. 

Na konec zůstává k objasnění, jak hluboce je třeba nasadit páku, s ohledem na vnitřní  

i vnější možnosti - disponovatelné učitelské síly, čas a peníze, duchovní a charakterový stupeň 

chovanců - pro určité výchovné účely; zda se v daném případě vyplatí usilovat o proměnu až do 

základů s nejistou vyhlídkou na úspěch; nebo zda bude účelnější spokojit  

se tím, pokusit se s jistější vyhlídkou na úspěch o ovlivnění omezující se více na vnějšek 

a specifičnost. 

Abychom nevyvolávali přehnaná očekávání, je nutno říci na konec: Výchova tvůrčího 

jednání nedaruje mysliteli žádné otázky, umělci žádné nápady a jednajícímu žádné cíle. Kdo 

slibuje něco takového, slibuje víc, než může jakkoli věda splnit.  

 

(Překlad vybraných částí z publikace Wolfgang Metzger, (1962) Schoperische Freiheit, 

druhé přepracované vydání Im Verlag W. Kramer Frankfurt a/Main, stran 186. Přeložil Jiří 

Kučírek) 

 

O autorovi: 

PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, PhD., se na Vysoké škole aplikované psychologie věnuje 

psychologickým systémům, psychologii rodiny, filozofii a sociologii. V září 2017 byl jmenován 

prorektorem pro vědu a výzkum na VŠAPs.  
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Škola z pohledu aplikované psychologie 

School from the Perspective of Applied Psychology 

 
Rozhovor 

Tento trochu obecný název má několik rovin. „Škola“ může být chápána jako obecný 

pojem označující instituci, mající ve společnosti svoji úlohu, ale i konkrétní budovu a s ní 

propojené lidi a jejich osudy. 

Aplikace psychologických poznatků se pak také větví na odborné úvahy na téma proč  

a jak ona „obecně uchopená škola“ plní svou roli, jaké jsou vize a trendy, tak i k tomu, co v té 

které konkrétní škole „hapruje“. Školství se na celém světě probírá velmi intenzivně odedávna. 

Je to pochopitelné. Školství a související vzdělávání je významný fenomén. Odpovědná aplikace 

psychologických koncepcí právě do tohoto odvětví má nepochybně potencionál širokého 

dopadu na celou společnost.  Psychologie tedy pomáhá hledat odpověď na to, „jak to má ve 

školách fungovat, na to, co a jak se učí“. 

To, co se děje ve školství, reflektuje aktuální stav společnosti, a zároveň tím, že se týká 

mladé generace, současnost překračuje a rodí se zde budoucnost. Platí, staré dobré, že se 

„neučíme pro školu, ale pro život“. Toto se netýká zdaleka jen předávání odborných poznatků v 

rámci předmětu, tedy toho, co můžeme nazvat „tvrdými daty“, ale i způsobí jednání  

a chování, interakcí mezi lidmi, tedy toho, co můžeme nazvat „měkkými daty“. Škola tedy 

připravuje pro život nejen předáváním informací, slovy, ale i prožitkem, tedy beze slov, 

zkušeností.     

Platí tedy, že se v nějaké rovině se školním prostředím v civilizovaných zemích setkal 

každý. Máme všichni vzpomínky a zážitky, patrně kladné i záporné, které nás ovlivnily  

a spoluutvářely nejen náš postoj ke školství, ale více či méně zprostředkovaně i osobní  

a pracovní osudy. V tomto ohledu tedy škola nejen vzdělává, ale i vychovává a působí.   

 

Škola má jen učit? Vážně? 

Toto je téma, na které se lze také podívat z nadhledu aplikované psychologie. Stále 

častěji pokládaná otázka se týká toho, zda škola jen „učí“ či také vychovává a formuje 

osobnost. Mnozí zainteresovaní jsou přesvědčeni, že škola má „jen učit“, výchova že je věc 

rodin. Zastánci tohoto pohledu jsou jak na straně pedagogické veřejnosti, tak i rodičů. Děti ale 

přicházejí z nejrůznějších rodin, mají velmi odlišné „zázemí“. Sociální, kulturní, ekonomické. 

Je však jasné, že ač o to škola primárně neusiluje, bez ohledu na to, že na tuto stránku školní 

docházky není zcela připravena, tráví v ní děti tolik času, že všichni pracovníci školy (ředitel, 

školník, učitelé, hospodářky, kuchařky, vychovatelky) mají formativní vliv na mladou generaci. 

S trochou nadsázky platí, že školník je pro dobrou atmosféru a celkové vyznění školní docházky 

ten nejdůležitější. 

 

Různé kultury, různé školy 

V posledních letech přibývá těch, kdo měli příležitost získat i zkušenost na školách  

v zahraničí. To je bezpochyby velmi zajímavé - školy mají v různých kulturách různou tradici a 
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je inspirující mít příležitost rozšířit si obzor a zhodnotit, co považujeme za možný přínos  

i v našich podmínkách. 

To „v našich podmínkách“ je ovšem třeba zdůraznit. Různé země a jejich kultury mají 

dlouhodobou tradici, která je ovlivněna jejich historií, geografickou polohou, velikostí, 

bohatstvím.  

Jsou kultury, které obdivují silné jedince a také je ve výchově prosazují a jiné, které 

naopak oceňují spolupráci, altruismus a péči o ty, kdo zůstávají pozadu. 

Tyto rozdíly se pochopitelně projevují i ve školách a tady již narážíme na často 

diskutovanou otázku, zda to, co funguje v jiném kulturním prostředí dobře má šanci i „u nás 

doma“. Jako příklad si uveďme jistý střet podpory „soutěživosti“ a rozvoje kooperace, který 

přináší jistý chaos do naší současné školy. 

Parametrů, v kterých se kultury liší, lze definovat a vypozorovat vícero. Každý se tak  

i projeví v jisté „nepřenositelnosti“ v zahraničí úspěšných modelů škol a vzdělávání  

a výchovy. Mimo výše uvedený ještě krátce zmíníme vztah – odstup od autority či míra 

přijatelného riskování 

Uchopit školu jako celek není tedy nic snadného, a je proto důležité se na jednotlivé 

školy podívat z venčí, jako nezaujatý pozorovatel, s trochou nadhledu - jak někteří 

psychologové říkají „z balkonu“. Pak se nám snáze podaří poodhalit svou vlastní roli v celém 

systému školy a komplexu vzájemných vztahů. 

Rodina, škola, žáci, společnost, se vzájemně ovlivňují a zasahují vzájemně do svých 

oblastí vlivu. V současné době často dochází k mnoha zásahům a vstupům, často motivovaným 

„administrativně“. Ty mohou na dlouhou dobu atmosféru školy narušit a tím i negativně 

ovlivnit „výchovný vliv“ na žáky. Jde o celou řadu případů „optimalizace“, která se vedla  

ve stylu „my a oni“ (my jsme ti hodnější, chytřejší, oni jsou ti neukáznění a se špatným 

prospěchem, co nám to kazí ...). 

A opět se ukazuje, že jakkoli jsou uvedené zásahy racionální, ekonomické a nutné - 

pokud se nebude věnovat pozornost fungování lidské psychiky a nebude se respektovat její 

dynamika a procesy, nikdy nebude uvedená změna přijata a nedojde k sžití se všech účastných. 

Věnovat čas a péči vzájemným vztahům se prostě bohatě vrátí, a to v jakémkoli 

prostředí či skupině - rodině, třídě, sborovně. 

Poměrně ucelený model a návod, jak se skupinou, je podán v řadě knih Hry pro život  

I - II, Hry pro rozvoj skupinové spolupráce. Teoretický rámec pak podává kniha Skupinová 

dynamika ve třídě. 

V době, kdy vzniká tento text, se „lámou“ prázdniny a všichni ti, kdo mají se školstvím 

co společného (rodiče, učitelé, zaměstnanci škol, ale i dopraváci) si uvědomují, že „už to brzy 

začne“. Někteří se možná těší - dospělí na kolegy, žáci a studenti na kamarády. U mnohých  

je očekávání spojeno s určitými obavami (ranní shon, plná MHD, úkoly, zkoušení, 

administrativa, atd. atd.). Důvodů být ve stresu dost a dost … 

Děti a mládež se vrátí z prázdnin, budou jistě „rozjívení“ a v prázdninovém módu  

a tak si leckdo přisadí na to, jaká ta mládež vlastně je. To ovšem zřejmě není nic nového pod 

sluncem a „bojuje“ s tím každá generace. 

Pravdou ale je, že technologický pokrok v posledních desetiletích způsobil, že rozdíl 

životního stylu generací se zvětšuje, a změny na to navázané a s tím spojené, urychlují. Způsob 

života dnešní mladé generace, to co je tíží, jaké otázky a jakým způsobem je řeší, se tedy liší 

víc, než se lišily životy generací v minulosti. 
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Jen pro připomínku se zmiňme o mobilech ve škole, sociání sítě a PC hry – s tím vším 

nebyla generace rodičů a učitelů ve svých dětských letech konfrontována, a tak se objevuje 

přirozená nedůvěra, odsuzování a nepochopení. Mezi dospělými pak probíhají bouřlivé diskuse 

o tom, v čem všem je to škodlivé, jaká jsou rizika, kdo je za důsledky tohoto stavu zodpovědný a 

kdo a jak ho má napravit. 

Společným jmenovatelem, který můžeme pozorovat v pozadí všech debat, je otázka 

trochu kontroverzní, a to jaká je role rodiny a školy v této situaci. Kdo je za co odpovědný, jak 

v příčinách a důsledcích tohoto neutěšeného stavu, a kdo a čím má k jeho nápravě přispět.  

Zjednodušeně ona otázka stále zní: má škola opravdu pouze učit a za výchovu je plně 

odpovědná jen rodina? Z pohledu sociálního psychologa pak ona otázka zní, čím a jakou 

měrou se v procesu socializace uplatňuje v dnešní době škola na straně jedné a rodina na 

straně druhé? 

Abychom se vyhnuli obsáhlé debatě o termínu výchova, budeme vycházet z toho, 

že ačkoli se nám to líbí či ne, a ať to zamýšlíme nebo ne, probíhá ve školním prostředí poměrně 

důležitá část socializace jedince, jeho vrůstání do současné kultury, tedy enkulturace (a 

v určitých, jistě ne nezanedbatelných případech v souvislosti s postupující globalizací  

i akulturace). 

Tyto procesy jsou vesměs chápány jako samovolné, probíhající více méně spontánně. 

Každodenní praxe a zkušenosti mnoha učitelů, rodičů, vychovatelů, ale i lékařů a soudců však 

ukazují, že v současných složitých společenských podmínkách nejsou vždy výsledky těchto 

procesů, jsou-li ponechány samovolnému vývoji, uspokojující. To, koho si mládež vybírá  

za vzor, je nám často nepochopitelné a mladým samotným v nejlepším případě neprospěšné, až 

nebezpečné, a fungování a soudržnost společnosti ohrožující 

Aby bylo jasno, kam tato poznámka míří, stačí sledovat nekonečné debaty o tom, proč 

mladí lidé ve stále větší míře a nižším věku kouří, propadají drogám a alkoholu a jsou 

agresivní. I odborníci se neshodují v tom, zda se na tomto vývoji podílí média a zda v té věci má 

společnost intervenovat – nejčastějším argumentem je, že je to věc rodiny – od toho  

na jaké pořady se děti dívají přes to, jaké knihy čtou až po to kde a s kým tráví svůj volný čas. 

Jednou a hned poměrně zásadní otázkou pak ale je, zda je k tomu rodina dostatečně 

kompetentní? Disponuje v dnešní době vším potřebným k tomu reagovat a zvládat poměrně 

složitou a komplexní situaci mladého člověka v současném světě? Je jasné, že pokud učiníme 

odpovědnou pouze rodinu, nároky na rodiče budou enormní. I v ideálním případě, kdy rodič své 

dítě miluje a snaží se mu dát to, co sám považuje za správné, není odborníkem  

na mezilidské vztahy a výchovu, ani na procesy ve společnosti. A to nemluvíme o těch situacích, 

kdy dítě není plánované, vyrůstá v neúplné rodině, rodiče sami neměli „štěstí“  

na kvalitní výchovu, či momentální ekonomická situace vyžaduje jejich plné nasazení  

pro zabezpečení existenční. 

Škola je tak místem, s velkým potencionálem mít vliv na celou generaci mladých lidí. 

Člověk, který se po léta zabývá sociální psychologií, zejména vlivem skupiny na jednotlivce  

(a recipročně jedince na skupinu), hledá možnosti společenské intervence do života budoucích 

generací. Názory, jak by taková intervence do života budoucích generací mohla či měla 

vypadat, se však liší – od zpřísnění trestání, přes nabídky programu institucí či organizací 

poskytujících a zabývajících se sportovními, uměleckými či jinými zájmovými činnostmi pro 

mladé a jejich kvalitního trávení volného času. 

I tento jinak positivní, trend však podléhá jistým negativním vlivům dneška – 

soustředění na talent a výkon, komercionalizace a finanční nákladnost, či tendence k „silným“ 

až adrenalinovým zážitkům skoro za každou cenu. 
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Je tak podporována jen jedna část osobnosti člověka, zaměřená na výsledky, 

překonávání sebe sama, dynamiku, sílu, nezávislost. Toto jsou kvality, které uplatníme 

především v profesním a pracovním životě. 

Stejně tak ale každý z nás a společnost potřebuje umět vytvořit zázemí, nabídnout  

a přijmout blízkost, porozumění a zvládání konfliktů, umění vyslechnout a porozumět či sdílet. 

Toto jsou také kvality, které mají přímý vliv na životní úspěšnost, tu osobní, lidskou. To jsou 

kvality, které tvoří společenskou soudržnost a jde je cvičit a naučit – je to jistá forma umění. 

Jde tedy o to, kde se s nimi dnešní mládež může setkat, kde je může „pochytit“, „vstřebat“, 

„natrénovat“ 

Ve školním prostředí tak tyto dvě složky můžeme vnímat jako dilema, které při hledání 

východisek a cílů, které si škola klade, musí skloubit: jde o to, jak naučit mladé lidi být 

připraven ke spolupráci, být ohleduplný a empatický a zároveň sebe prosazujícím dynamickým 

a tvrdým. Nebo jinak řečeno: umíme ve škole vytvořit stejné podmínky jak pro soutěživost, tak 

pro spolupráci? A následně, umíme pracovat i s protichůdnými tendencemi, které obě polarity 

ve školním prostředí mají v podobě vlivu na mezilidské vztahy, přátelské vztahy, sociální 

postavení jedince? Školní prostředí není pouze o třídě, vrstevnících, učitelích, sborovně, dalších 

pedagogických a nepedagogických pracovnících.   

Naši úvahu můžeme posunout v tom smyslu, že jakkoli celkem oprávněně můžeme 

kritizovat model školy v dnešní podobě, institucionální podmínky, ve kterých školy pracují, je 

školní docházka prostorem, kde ono sociální učení probíhá. Škola je prostředím, ve kterém 

všichni „aktéři“ tráví velkou část dne, vzájemně se poznávají, ovlivňují, jednají, a to včetně 

řešení konfliktů, a to vše s mladými lidmi, kteří se tím s možností jak uvedené situace řešit 

seznamují a učí se tím. Každá sociální interakce ve škole má tedy dvě roviny – jak se povede, 

zvládnout onu samotnou aktuální situaci a co si její přímý či nepřímý aktér, mladý člověk, 

odnese do života. Uplatňují se tu tedy sociální dovednosti, v dnešní terminologii „kompetence“. 

Pokud školu takto vnímáme, můžeme se ptát, jaké možnosti má škola v rozvoji těchto a mnoha 

dalších kompetencí a to jak žáků, tak „ve sborovně“, což má zpětně vliv na žáky  

Není pochyb, že značné a existuje mnoho různých způsobů jak to využít. Jedním jsou 

metody, které jsou označeny jako rozvoj sociálních dovedností 

Mezi základní patří percepce (vnímání) sebe i druhých; interakce; komunikace (verbální 

a neverbální); kooperace a kompetitivita. Další, složené jsou řešení konfliktů  

a vyjednávání. 

Pro zjednodušení si školu představme jako onu již zmíněnou „sborovnu“, která zahrnuje 

učitele a další pedagogické, ale pro naši potřebu i nepedagogické pracovníky  

a „třídu“, tedy žáky a studenty. Pokud se rozhodneme pracovat se třídou, nabízí se využít 

některý ze stávajících předmětů: občanská výchova, rodinná výchova, výchova k rodičovství, 

zdravý životní styl apod. a jistě i klasické jako, výtvatná výchova, tělesná výchova a estetická 

výchova. 

Jako ideální se jeví využití tzv. třídnických hodin, kde lze skloubit práci na aktuálních 

problémech, které přináší život, s modelových a situačním učením. Třídní učitel se pak stává  

v určitém ohledu manažerem kolektivu, vedoucím, leadrem, vzorem, nebo koučem,  

či mentorem. Ze třídy se tak stává tým, kde každý může najít svoji roli tak, aby sobě vlastní 

aktivitou byl užitečný celku. Třídní pak není jen administrativní pracovník kontrolující 

omluvení hodin apod. Tento posun klade na učitele velké nároky a je jasné, že dostát jim, pouze 

s pedagogickým vzděláním není snadné. Jde právě o onu aplikaci psychologie  

do situací a oblasti, které se překrývají jak s pedagogikou, sociální prací, managementem.       
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Podněty jak se skupinou mladých lidí pracovat, které budou následovat, lze však použít i 

v rámci volného času mládeže - družiny, zájmové kroužky, kluby, apod.  

Pokud jde o to, pracovat se sborovnou, pak uvedené podněty slouží jako první krok, kdy 

si je sborovna vyzkouší sama na sobě, aby získala zkušenosti. I do této sféry rekreologie, 

osobního rozvoje aplikace psychologických teorií a informací patří.    

Je však ideální, aby ti, kdo tímto stylem chtějí s mládeží pracovat, prošli několika 

setkáními, které vede odborník (psycholog), aby je připravil na možná úskalí a seznámil jak 

správně pracovat se skupinou. Jakkoli se pohybujeme na poli práce s lidmi, kde jde  

o osobnost toho, kdo chce lidi vést a jistý předpoklad – talent, umění, je zcela mimo možnost 

„naučení se“, je zde velký prostor pro získání poctivého řemesla. I ten nejlepší herec, s tou 

nejvyšší mírou profesní intuice a talentu jisté techniky, metody, postupy k profesionálnímu 

rozvoji potřebuje.     

V obecné rovině můžeme tedy navrhnout témata, kterými by se učitel, který vnímá  

a cítí svoje povolání spíše jako poslání, měl soustavněji zabývat: 

1. SEBEPOZNÁNÍ 

2. PERCEPCE DRUHÝCH 

3. INTERAKCE 

4. KOOPERACE 

5. KOMUNIKACE 

6. SOUTĚŽIVOT 

7. KONFLIKTY A JEJICH ŘEŠENÍ 

8. VYJEDNÁVÁNÍ 

9. SKUPINOVÁ DYNAMIKA 

10. TEAMBULDING 

 

       Jak patrné, jsou to okruhy velice podobné tomu, čemu se, jak bylo uvedeno výše, říká 

sociální dovednosti, či „měkké“ dovednosti. 

Jakkoli moderní diskuze odborníků a zainteresované veřejnosti na tém „jaká tvrdá data 

a jakým způsobem má škola předávat“ stále probíhá, to že pro budoucnost a uplatnění na trhu 

práce jsou uvedené měkké dovednosti stále důležitější, není pochyb. 

Poznatky psychologie, a v tuto chvíli máme na mysli sociální psychologii, se aplikují  

v celém prostoru školního prostředí – ve třídním kolektivu, ve sborovně, mezi nepedagogický-mi 

pracovníky škol a i dalšími pedagogickými pracovníky. O tom, že jde o velké podhoubí pro 

vznik a rozvoj narušení vzájemných vztahů a vzniku konfliktů není pochyb. Jak tomuto pokud 

možno předcházet, a pokud již konflikt vznikl, jak intervenovat, nabízí oblast aplikované 

sociální psychologie využívající arsenál sociálně-psychologického výcviku. 

Uvedených technik se samozřejmě nevyužívá pouze v oblasti školství – stále častěji  

a pravidelně se můžeme setkat s aktivitami, které pod různým označením, s odlišnými průběhy, 

na různých místech a odlišným zaměřením sledují totéž a to, aby se účastníci hlouběji poznali, 

byli vedeni k hlubší komunikaci. 
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Široké hnutí „teambuldingů“ je ve všech firmách, organizacích vedeno snahou  

o prohloubení a zlepšení vztahů. Jsou ovšem známy i případy, kdy je dopad opačný. Proto je 

třeba věnovat přípravě takových kurzů mimořádnou pozornost. 

Profesionálové, kterým je program svěřen se musí seznámit s problémy, které skupina 

má a přizpůsobit zvolené postupy dané situaci. 

Jednou z institucí právě z prostředí školství, kde se pro podobnou činnost soustavně  

a systematicky připravují odborníci, je Vysoká škola aplikované psychologie sídlící v Terezíně.           

 

O autorkách rozhovoru 

Doc. PhDr Soňa Hermochová CSc. se dlouhodobě věnuje aplikaci metod sociálně 

psychologického výcviku a na toto téma publikovala řadu knih 

PhDr. Jana Vaňková, PhD. se věnuje mimoškolní,  volno-časové pedagogice a organizuje a 

řídí aktivity dětských kolektivů 
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