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ABSTRAKT 

Práce se zabývá ověřením hypotézy, že plačící osobě jedinec pomůže spíše, než kdyby 

neplakala. Cílem práce je provést pilotní verzi observačního experimentu a na základě 

pilotáže identifikovat problémové momenty a další proměnné, které by mohly do 

experimentu vstupovat. Pro ověření tohoto vztahu bylo využito smíšeného designu, který 

sestával z kvantitativní analýzy dat získaných jak z dotazníků nálady, tak z observačního 

experimentu a z kvalitativní analýzy polostrukturovaných rozhovorů s respondenty. 

V práci jsou představeny základní teoretické koncepty a studie relevantní k cíli práce. 

Výsledky šetření ukázaly, že jedinci nejsou schopni při navržené experimentální situaci 

pláč identifikovat, jelikož osobě nevěnovali příliš mnoho pozornosti. Míra pozornosti 

věnovaná plačící osobě závisela mj. na předpokládaném účelu přítomnosti plačící osoby. 

Roli hrála také vzdálenost od sledované situace, odhad kompetence herečky (zda situaci 

dokáže řešit sama) a hodnocení vážnosti situace. Také se ukázalo, že pokud se respondent 

nerozhodl plačící herečce pomoci, mohlo jít stále o projev prosociální (nechtěl ji přivádět 

do větších rozpaků). Míra pomoci se v kontrolní a experimentální skupině statisticky 

významně nelišila (zaznamenán byl pouze určitý trend), zároveň ale byla plačící osobě 

v průměru poskytnuta delší pomoc, než když neplakala. Vliv na prosociální chování měla 

také hodnota negativního afektu pomáhajícího.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

pláč, slzy, komunikace, ochota pomoci, prosociální chování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This thesis deals with the verification of the hypothesis, that a crying person can be helped 

better than if the latter would not be crying. The aim of this thesis is to carry out a pilot 

version of an observational experiment and thus identify the problematic moments and 

other variables, which might enter into the experiment. Mixed design was used to verify 

this relationship and it consisted of a quantitative analysis of data gathered from mood 

questionnaires as well as from the observational experiment and the qualitative analyse 

of data from semi-structured interviews with respondents.  

The thesis presents basic theoretical concepts and studies relevant for its aim. The survey 

results have shown that individuals are not capable of identifying the crying during the 

proposed experimental situation, because they have not paid much attention to the person 

concerned. The degree of attention towards a crying person depended, inter alia,  on the 

assumed purpose of the presence of the crying person. The distance from the observed 

situation, the estimation of the competencies of the actress (whether she could handle the 

situation by herself) and the evaluation of the seriousness of the situation also played their 

role. It also turned out that when the respondent decided not to help the crying actress; it 

still might have been a prosocial manifestation (he/she did not want to embarrass her even 

more). The level of help was not of statistically important difference between the control 

and experimental group (only a certain tendency was detected); however in the same time 

the crying person on average received longer help than when she was not crying. The 

negative affect of the helping person also influenced the prosocial behaviour. 
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Úvod 

Téměř každý člověk přišel někdy ve svém životě do kontaktu s někým, kdo plakal. 

Obvykle to bývá nepříjemná situace, a to pro obě strany. Proč ale vlastně pláčeme? Už 

Darwin ve svém díle O původu druhů (1923) mluvil o selekčním tlaku, který může být 

interpretován také tak, že během evoluce člověk ztrácí v závislosti na prostředí, ve kterém 

žije, spoustu fyziologických procesů či atributů, které nepotřebuje ke svému přežití (jako 

například ochlupení). Pláč nám ale jako jedinému přírodnímu druhu zůstává až do 

dospělosti, jeho význam je tak pravděpodobně pro člověka velmi významný. V současné 

době však ještě nevíme, co přesně je to, v čem je nám pláč tak dobrým sluhou, přestože 

by nám tato informace mohla umožnit plně využívat jeho potenciál v náš prospěch.  

Jednou z představ současných výzkumníků je, že pláč může velmi výrazně působit 

na naše okolí a může nám tak pomáhat komunikovat určité zprávy, například to, že 

potřebujeme pomoci. Když už se tedy dostaneme do interakce s plačící osobou, jak 

obvykle zareagujeme? Je větší pravděpodobnost, že jí pomůžeme?  

Abychom si mohli na položené otázky odpovědět, je potřeba tento případný vztah 

experimentálně ověřit. Cílem této práce je provést pilotní verzi takového experimentu a 

najít co nejvíce proměnných, které by mohly takový experiment ovlivňovat. Součástí je 

pak také základní statistické ověření předloženého vztahu.  
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Teoretická část 

V teoretické části práce budou představeny vybrané koncepty relevantní k tématu 

práce, tedy ke vztahu pláče a prosociálního chování u dospělých osob. Kromě představení 

klíčových teorií a výzkumných studií budou také definovány základní pojmy, které jsou 

pro výzkumné téma důležité. Práce se věnuje především roli pláče v rámci sociální 

interakce s důrazem na prosociální chování. V následujících kapitolách bude věnován 

prostor základnímu představení problematiky pláče u dospělých osob a implikace těchto 

znalostí na vybrané problémy související s prosociálním chováním. Diskutovány budou 

také poznatky o charakteristikách sociální situace a o sociální kognici s důrazem na 

koncepty utváření dojmu či empatie. V závěru teoretické části bude představeno a 

definováno prosociální chování a jeho vztah k pláči u dospělých osob. 

 

1 Pláč 

Téma emocí je pro vědce a výzkumníky zajímavé již od nepaměti. Vzpomeňme 

například na Platona, Aristotela či Descarta, kteří se ve své filozofii emocím nezřídka kdy 

věnovali. S tématem emocí se však pojí také jejich projevy – například zrudnutí, pocení 

dlaní, nebo právě pláč. Pláčem se oproti emocím zabývá a zabývala naopak pouze hrstka 

badatelů. Z historie bychom mohli vypíchnout především Charlese Darwina, který nad 

významem slz a pláče uvažoval ve své práci The Expression of the emotions in Man and 

Animals (Darwin, 1872). Darwin položil teoretické základy výzkumu pláče a 

identifikoval některé faktory, které prožívání pláče1 ovlivňují a formují. Jedná se zejména 

o vztah pláče s tématikou kultury, genderu a v neposlední řadě také o Darwinovu 

identifikaci sociálního rozměru pláče, který demonstroval na popisu signální funkce pláče 

u novorozeněte.  

Darwin tak potvrdil souvislost mezi pláčem a výše zmíněnými tématy, ale dále se již 

rozpracování této teorie nevěnoval. Další vlna výzkumného zájmu od dob Darwinových 

(kromě několika málo studií) přišla až ve 21. století a soustřeďuje se zejména kolem 

amerického vědce Randolpha Cornelia a kolem Ada Vingerhoetse z Tillburské univerzity 

v Nizozemsku. 

                                                 
1 Výrazy prožívání pláče a prožitek pláče jsou v této práci používány ve smyslu prožitku spojeného s tímto 

projevem. 
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Pod pláčem je však možné představit si mnoho různých projevů odlišné intenzity. 

Definice pláče je proto problematická. Většina dostupných studií pracuje především 

s definicí Vikrama Patela z roku 1993, která je následující: „pláč je komplexní 

sekretomotorická odpověď, jejíž nejdůležitější charakteristikou je ronění slz ze slzného 

aparátu bez jakéhokoliv podráždění očních struktur“ (Patel, 1993).  Nad uvedenou 

formulací probíhá odborná diskuze reprezentovaná především výhradami Vingerhoetse, 

který uvádí, že je tato definice příliš technická a že opomíjí skutečnost, že slzy mohou 

mít také význam ve smyslu předávání určité zprávy (Vingerhoets, 2013). Vzhledem 

k tomu, že je již výzkumně ověřeno, že pláč má významné dopady na hodnocení plačícího 

okolím (viz např. Balsters et al., 2013), je potřeba v rámci definice uvažovat také o tom, 

jaké má pláč důsledky a k čemu vede. S ohledem na to, že předmětem práce je právě 

sociální rozměr pláče a slz, může se zdát definice nedostatečná. Na tomto místě je ale 

důležité zmínit, že chybějící sociální rozměr je svým způsobem obsažen v důrazu na 

vyloučení všech podob „pláče“, které by byly způsobeny mechanickým podrážděním oka 

(zahrnuje tedy pouze slzy, jejichž produkce je závislá na emočním stavu) a odkazuje tak 

opravdu ke komplexu projevů doprovázejícího emoční stav. Výše uvedená definice je pro 

účely této studie dostatečná.    

 

1.1  Co o pláči víme? 

Přestože pláč dlouho nebyl středem zájmu výzkumníků z oblasti psychologie, dnes 

už díky práci badatelů máme základní informace o tom, v čem je pláč specifický a 

zajímavý.  

Pro začátek je nutné zdůraznit, že pláč se týká téměř všech lidí. Přestože existují 

jedinci, kteří nepláčou, můžeme s jistotou říci, že jich je opravdu malé množství 

(Vingerhoets, 2013). Pokud jde o výzkum pláče, většina výzkumníků se soustřeďuje na 

to, co pláč přináší, jaká má specifika a funkce, či jak pláč ovlivňuje sociální okolí a 

využívají k tomu různých metodologických postupů. 

Pláč tedy patří do života téměř každého z nás. Zajímavé ale je, že se objevuje ve 

spojení s emocemi pouze u lidského druhu. Jde tedy o projev emocí, který je výhradně 

lidský a unikátní v rámci našeho prožívání. Prostupuje naše životy už od 

novorozeneckého období až do smrti a často se pojí s velmi zásadními okamžiky a tématy 

našich životů (ale nejen s nimi). Přestože si ve spojení s pláčem často vybavíme nějaké 
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nepříjemné okamžiky, je nutno podotknout, že pláč je výjimečný také tím, že se pojí s 

různými emocemi, které mohou často nabývat naprosto odlišných, případně vyloženě 

opozitních kvalit (pláč ze smutku, pláč z radosti) (Vingerhoets et al., 2009).  

Všechny tyto kvality pláče jsou velmi důležitou proměnnou i ve vnímání a 

posuzování pláče, a proto je nutno brát na ně při výzkumu pláče v sociálním kontextu 

náležitý zřetel. S výše zmíněnými charakteristikami totiž souvisí také funkce pláče, které 

v současné době nejsou ještě plně zmapovány. Pláč ovlivňuje velké množství 

proměnných a vzhledem k tomu, že se často objevuje v rámci širšího sociálního kontextu, 

nemáme v současné době potvrzené informace o kauzalitě mezi jednotlivými 

komponentami, charakteristikami a funkcemi pláče a chápeme ho jako složitý 

biopsychosociální komplex (Vingerhoets et al., 2009), který vyžaduje podrobnější 

zkoumání.   

 

1.1.1 Epizoda pláče a její charakteristiky 

Pro výzkum a popis pláče je velmi důležité ujasnit, co všechno je součástí projevu, 

který nazýváme pláčem a jak přesně ho ohraničujeme. Epizoda pláče může být 

definována jako konkrétní časový rámec, ve kterém se objevuje chování, které můžeme 

na základě definice nazvat pláčem. Tato epizoda pak nabývá určitých charakteristik, které 

se mezi jednotlivými epizodami mohou velmi lišit a mohou tak formovat další vlivy, které 

má pláč jak na samotného plačícího jedince, tak na jeho okolí. Současná literatura pracuje 

nejčastěji se čtyřmi základními charakteristikami: 1) frekvence pláče, 2) intenzita pláče, 

3) délka trvání pláče a 4) místo, na kterém jedinec pláče (Zíková, 2017). 

Frekvence pláče představuje základní popisný rámec pro charakteristiku osoby 

z hlediska pláče. Určité konsekvence můžeme sledovat jak u osob s průměrnou velmi 

nízkou (resp. nulovou) frekvencí pláče, tak u osob, které naopak pláčou ve velmi vysoké 

frekvenci. V obou případech se však jedná o negativní, resp. nežádoucí důsledky. 

Vingerhoets a Cornelius (2001) ale upozorňují na zásadní nesrovnalost v terminologii, 

která může mít vliv na chybné přejímání a interpretaci výsledků. Ve spojitosti s frekvencí 

pláče rozlišujeme u jedinců dva odlišné koncepty: frekvenci pláče („crying frequency“) 

a sklony k rozplakání („crying proneness“). Rozdíl mezi oběma koncepty je především 

v úrovni reálné exprese pláče. Zatímco v případě frekvence uvažujeme o počtu 

skutečných epizod pláče za stanovený časový úsek, v případě sklonů k rozplakání 
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odkazujeme k odhadu toho, s jakou pravděpodobností by se v určitých situacích jedinec 

rozplakal (Vingerhoets & Cornelius, 2001). Ačkoliv spolu mohou oba koncepty velmi 

silně souviset, nepopisují stejnou charakteristiku a je tak potřeba oba pojmy důsledně 

rozlišovat.  

Dalším sledovaným prvkem při popisu epizod pláče je jeho intenzita. Základní dělení 

intenzity představené ve studii When and for whom does crying improve mood? A daily 

diary study of 1004 crying episodes (Bylsma et al., 2011) obsahuje čtyřstupňovou škálu, 

na které je možno intenzitu pláče hodnotit. Nejnižší intenzitě pláče odpovídají pouze 

vlhké oči, o bod více skórujeme stav odpovídající slabému vzlykání. 3 body na škále pak 

odpovídají hlasitému pláči a nejvyšší intenzitu volíme v případě, že se s pláčem pojí „křik 

a výrazné pohyby těla“. V rámci této studie bylo na vzorku 1004 epizod pláče zjištěno, 

že výrazně nejčastější intenzita odpovídala bodu 2, tedy slabému vzlykání (42,1 %) 

(Bylsma et al., 2011). 

V rámci popisu epizody také zjišťujeme, jak dlouho ona epizoda trvá. Tato 

charakteristika se opět liší v závislosti na mnoha faktorech (důvod pláče, přítomnost 

ostatních aj.) a má různé důsledky, například únavu, úlevu, či „vyčištění myšlenek“ 

(Zíková, 2017). Průměrná doba trvání jedné epizody pláče zjištěná analýzou výše 

zmíněných 1004 epizod pláče odpovídá 8 minutám (Bylsma et al. , 2011). 

Nejčastější místo, kde jedinci pláčou, se ukazuje být doma (75 %) (Vingerhoets & 

Becht, 1997). Ve většině případů tak vylučujeme přítomnost cizích osob, ovšem osoby 

blízké mohou být pláči přítomny. 25 % epizod se ale stále odehrává mimo domov a 

můžeme tak usuzovat, že téměř čtvrtině epizod pláče mohou být přítomny také cizí osoby, 

jejichž reakce mohou být nepochybně různé, a i proto jsou středem výzkumného zájmu 

(viz např. Frijda, 1997; Vingerhoets, 2008).  

 

1.1.2 Co pláč ovlivňuje a jaké má funkce? 

Nejednou již bylo v textu zmíněno, že pláč ovlivňuje velká řada faktorů a že se 

s ohledem na komplikovaný sociální kontext pojí s řadou funkcí. 

Mezi základní faktory, které pláč ovlivňují patří věk jedince, gender, kultura a 

individuální charakteristiky jedince. Věk je zásadní především z hlediska následné funkce 

pláče. Pokud se jedná o dětský věk, je pláč a jeho funkce poměrně dobře zmapována. 

Zpočátku se jedná významně o prvek zajišťující přežití, jelikož novorozenec nemá jinou 
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možnost, jak si vynutit pozornost primárního pečovatele. Přestože jde o silnou pudovou 

záležitost, můžeme už v takto nízkém věku vidět, že má pláč sociální důsledky, jelikož 

tato forma komunikace s matkou posiluje jejich vzájemnou sociální vazbu a pláč má 

explicitně za cíl ovlivňovat své sociální okolí. Pláč je pak také chápán jako důležitá forma 

vazbového chování (Nelson, 2005). V dalších etapách života se funkce proměňují a 

rozšiřují a v dospělosti již existuje široká paleta funkcí, které pláč může mít, přičemž pro 

účely této bakalářské práce vycházíme především z těch, které mají inter-individuální 

charakter. 

Pláč a jeho prožívání ovlivňuje bezesporu také kultura, ve které jedinec vyrůstá. 

V rámci kultury se přenášejí prostřednictvím výchovy základní vzorce, které výrazně 

ovlivňují interpretaci pláče. V případě výchovy pak můžeme narazit také na odlišnost 

výchovy chlapců a dívek, která může pramenit až v představu společnosti o tom, jak by 

měl specificky muž nebo žena nakládat s pláčem a zda by jej měl nebo neměl projevovat 

na veřejnosti (Kottler, 1996). 

Prožívání pláče pak samozřejmě v neposlední řadě ovlivňují také individuální 

charakteristiky jedince. Zásadním zjištěním bylo především ověření hypotézy, že 

neurotičtí jedinci mají vyšší sklony k rozplakání. Toto zjištění tedy ukazuje na to, že čím 

vyšší skór v neuroticismu jedinec měl, tím vyšší byla pravděpodobnost, že by se 

v konkrétní situaci mohl rozplakat (Vingerhoets et al., 1993). Tato spojitost se pak může 

odrážet také v hodnocení plačících ostatními, a to především v případech, kdy je jedinec 

opravdu konfrontován s pláčem převážně u neurotických osob – při příštím setkání 

s pláčem může pozorovatel automaticky na základě přenosu zkušenosti hodnotit plačícího 

jako neurotického a z toho odvozovat jeho další charakteristiky. 

Funkce pláče a slz se ukazují být velmi komplikované. Většina výzkumníků pracuje 

se základním rozlišením na funkce intraindividuální a interindividuální, tedy na ty, které 

představují důsledky pláče přímo pro plačícího jedince a na ty funkce, které ovlivňují 

sociální okolí plačícího. (Balsters et al., 2013).  

Výzkumy intra-individuálních funkcí se zabývají především pozitivními přínosy 

pláče pro plačící osobu. Řada autorů v minulosti chápala pláč jako něco, co může velmi 

výrazně zlepšovat kvalitu našeho života a absenci pláče tak považovali za velmi 

nezdravou. Jedná se například o myšlenky, že prostřednictvím ronění slz ze slzných 

kanálků vylučujeme toxiny z těla (Frey & Langseth, 1985), nebo že člověk při vzlykání 
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ochlazuje nasátým vzduchem hypotalamus, což pozitivně ovlivňuje prožívání emocí 

(Emerick et al., 1997). Současné výzkumy však nepřináší jasné výsledky, které by některé 

z teorií podporovaly a na poli pozitivních důsledků pláče se vede rozsáhlá debata o tom, 

zda pláč vůbec náladu zlepšuje či nikoliv. Přesvědčivé důkazy zatím nenachází ani jedna 

z variant.  

Inter-individuální funkce se pojí s tím, jaký vliv má pláč na okolí plačícího jedince. 

Velkou teorií interindividuálních funkcí je zmíněná role pláče v rámci utváření 

attachmentových vazeb, která odkazuje k významnému posilování sociálních vazeb mezi 

matkou a dítětem a která jasně ukazuje, že již na počátku našich životů pláč zcela jistě 

neslouží pouze jako nástroj, který by byl „od nás pro nás“, ale že představuje také určitou 

formu komunikace s okolím. 

Důraz na komunikační funkci pláče ale nekladl pouze Nelson. Například Jeffrey 

Kottler ve své publikaci The language of tears (1996) používá pro zdůraznění toho, že 

pláčem může jedinec vysílat specifické komunikační signály ke svému okolí výstižnou 

metaforu – pláč chápe jako jakýsi „jazyk slz“, kterým můžeme svému okolí sdělovat 

mnohé a který může mít širokou plejádu významů. V rámci bakalářské práce zabývající 

se funkcemi pláče pro plačícího jedince (Zíková, 2017) bylo zjištěno, že vysílané 

komunikačních signály mohou být opravdu rozmanité – od vyjednávání normality přes 

žádost o pomoc až k demonstraci závažnosti situace nebo síly prožitku. Podle Frijdy 

(1986) je pak možné pláč chápat také jako známku bezradnosti a bezmocnosti, 

prostřednictvím které dává člověk najevo, že se symbolicky vzdává a vyvěšuje tak „bílou 

vlajku“ na znamení kapitulace.  

Pokud chápeme pláč jako specifickou formu komunikace, nesmíme opomenout ani 

studie, které se zaměřovaly na to, jaká zpráva doputuje v těchto případech k adresátovi, 

tedy jak tento „jazyk slz“ čtou ostatní lidé a jaké na základě toho dělají závěry.  

Tomu, jak ostatní lidé hodnotí pláč se věnovalo mnoho výzkumných studií. Reakce 

mohou variovat od velmi pozitivního až po velmi negativní hodnocení a vždy je nutno 

brát v úvahu konkrétní nastavení situace, které toto hodnocení ovlivňuje. Ve studii z roku 

2006 (Hendriks & Vingerhoets) se například ukázalo, že okolí vnímá plačící osoby jako 

méně agresivní a méně emočně stabilní (v porovnání s těmi, kteří projevují jinou emoci, 

např. strach či hněv). Problematice hodnocení plačících osob bude věnován další prostor 

v kapitole 2.3. 
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1.2 Jak pláč zkoumáme? 

Jak jsem již naznačila výše, v poslední době začalo vznikat velké množství studií, 

které se pláčem zabývají, ale téměř všechny se potýkají s výraznými metodologickými 

problémy. Pláč je jako řada jiných výzkumných témat na sestavení adekvátního designu 

velmi problematický, a to zejména z hlediska etických pravidel výzkumu a také 

s ohledem na případnou generalizaci závěrů. Převažují tři základní přístupy: 1) Self-

report studie (výpovědi jedinců o sobě a svém prožívání pláče); 2) Měření produkce slz; 

3) Laboratorní observační výzkumy, přičemž posledních jmenovaných je výrazně 

nejméně (Vingerhoets, 2013).  

Self-report výzkumy mají velkou výhodu v tom, že jsou nejdostupnější a při 

správném designu výzkumu jsou také eticky nejméně problematické. Ve výzkumech 

tohoto typu se využívá jednak dotazníkových metod, např. Big Five nebo Adult Crying 

Inventory (ACI) (Vingerhoets & Becht, 1997), který byl sestaven přímo k měření pláče a 

který pokrývá všechny charakteristiky epizody pláče a mnoho dalšího. Jiné výzkumy pak 

pracují například s hodnocením plačících na základě pozorování fotografií, kde je jedinec 

vyobrazen se slzami či bez nich, ale to, jak by se vůči těmto lidem zachoval participant 

v reálném životě, je opět založeno na self-report dotazníku a nemusí tak zcela odrážet 

realitu (viz např. Vingerhoets et al., 2016).  Další studie pak vznikají například na základě 

retrospektivního hodnocení vlastních epizod pláče participantů, ale zde narážíme na velké 

nebezpečí různých kognitivních zkreslení či na vliv sociální desirability (Vingerhoets, 

2013). S tímto problémem se pokusili vypořádat Rottenberg, Bylsma a Vingerhoets 

(2011), kteří vytvořili heuristický rámec pro zkoumání vlivu pláče na samotného 

plačícího a analyzovali tak deníkové záznamy participantek, které si každý den 

zapisovaly podrobné informace o své náladě a případné epizodě pláče. Tím se autoři 

vystříhali problémů s retrospektivou a s ní spojenými možnými komplikacemi, ovšem 

tento typ výzkumného designu je vhodný pouze pro zkoumání intraindividuálních vlivů 

pláče.  

Měření produkce slz je metoda přesná, ovšem opět ne vhodná pro všechny typy 

výzkumného problému, a proto se využívá pouze v ojedinělých případech (viz např. Delp 

& Sackeim, 1987). 

Laboratorní observační studie mají velké výhody, ale také velké nevýhody. Jde o 

velmi nákladnou metodu zkoumání a eticky také nejvíce problematickou. Náročná je také 
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na design, jelikož poznání na poli pláče ještě není v některých ohledech tak daleko, aby 

bylo možné přesvědčivě předvídat veškeré vnější proměnné, které by mohly 

experimentální situaci ovlivnit. Roli zde pak může hrát také laboratorní prostředí jako 

takové, které respondenty do určité míry vždy ovlivňuje. Pro výzkum sociálních důsledků 

pláče se však jeví jako nejužitečnější – výsledky dokážou s větší pravděpodobností 

reflektovat respondentovo reálné chování v životě vůči plačícím osobám, než pokud 

v rámci self-report metod pouze uvádí, „co by udělal, kdyby“. Vzhledem ke všem 

metodologickým komplikacím takových studií existuje velmi malé množství, výsledky 

jsou však vždy velmi zajímavé (viz např. Znoj, 1997; Hill & Martin, 1997).  

Zcela jistě bylo ve zkoumání pláče v minulosti využito i řady jiných metod, na tomto 

místě jsou uvedeny pouze ty nejčastější či nejrelevantnější vzhledem k výzkumnému 

problému této studie. Pláč a jeho zkoumání je v tuto chvíli ještě ve svých počátcích a 

výzkumníci zabývající se pláčem stále ještě pracují na uspokojivém způsobu zkoumání, 

jelikož varianta ideální, tedy zkoumání pláče v přirozeném prostředí participantů a 

v reálném životě obecně, je v tuto chvíli z etického i metodologického hlediska téměř 

nemožné. 
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2 Vnímání v sociálních situacích 

V první kapitole byl věnován prostor pláči jako takovému, jeho specifikům a jeho 

charakteristikám. Pokud se ale zajímáme o pláč zejména ve vztahu k jeho sociálním 

důsledkům, k tomu, jak plačící působí na okolí a jak se k plačícím lidem pozorovatelé 

chovají, je třeba udělat si malý exkurz do teorií sociální psychologie, které vysvětlují, co 

vlastně sociální interakce je, jakou roli hraje v těchto situacích empatie a jak si lidé utváří 

dojem o ostatních. Z charakteristik sociální situace a sociální interakce pak často vyplývá 

konkrétní sociální chování či jednání, které je předmětem této práce.  

 

2.1 Sociální interakce a scénáře sociálních situací 

Pro začátek je velmi důležité říci si, co je možné chápat jako sociální interakci. 

Sociální interakce je dle Velkého psychologického slovníku definována jako „vzájemné 

dorozumívání a ovlivňování mezi dvěma nebo více jedinci či mezi skupinami“ (Hartl & 

Hartlová, 2010, pp. 227) a odehrává se v kontextu, který ovlivňuje všechny aktéry 

interakce i interakci samotnou (Hayes, 2013). Pokud je tedy jedinec v kontaktu 

s člověkem, který pláče, můžeme jejich vzájemné interakce nazývat interakcemi 

sociálními.  V rámci sociálního chování je možné dle Hayes (2013) sledovat mnoho 

různých faktorů, které toto chování utváří, např. sociální schémata, sebeschémata 

(schéma o vlastní osobě), sociální role či sociální identifikaci a kategorizaci. Zajímavým 

prvkem jsou pak scénáře, které poprvé popsali Schank a Abelson ve své práci Scripts, 

plans, goals and understanding: an inquiry into human knowledge structures (Schank & 

Abelson, 1977). Jedná se o určité, předem dané zaběhnuté posloupnosti, podle kterých se 

v různých situacích lidé chovají a scénáře tak působí jako určité vodítko k našemu 

chování. Situace tak mohou probíhat hladce, jelikož jednotliví účastníci interakce vědí, 

co zřejmě bude následovat a mohou tak přizpůsobit své chování (Schank & Abelson, 

1977). U pláče to ovšem není tak jednoznačné. Na základě analýzy výpovědí respondentů 

o svých vlastních zkušenostech s pláčem se ukázalo, že velmi často lidé nevědí, jak 

v takové situaci zareagovat. Toho jsou si vědomi i sami lidé, kteří se rozpláčou na 

veřejnosti a v důsledku se cítí nepříjemně, protože vědí, že ostatní nemají právě ono 

vodítko, jak v situaci jednat a co bude následovat z druhé strany (Zíková, 2017). Interakce 

proto není jednoduchou záležitostí, a možná i vzhledem k absenci zmíněných zažitých 

scénářů mohou být interakce, ve kterých se pláč objeví, náročné pro obě strany. 
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Nevědomost toho, jak by měl jedinec na plačícího reagovat, pak může velmi výrazně 

ovlivnit to, jak se vůči němu zachová. 

 

2.2  Sociální kognice  

Než bude věnován prostor tomu, jaké podoby může taková reakce vlastně mít, je 

třeba zastavit se u toho, na základě jakých informací si o jedinci utváříme dojem, který 

tuto reakci v podstatě determinuje. „To, jak si lidé utváří dojem o jiných lidech i o sobě 

samých…“ (Fiske & Taylor, 1991, pp. 2) se nazývá termínem sociální kognice. Sociální 

kognice je tak více než jen pouhé vnímání, jelikož jde o proces, do kterého vnášíme své 

soudy a zapojují se do něj další procesy, včetně těch mimopercepčních (Nakonečný, 

1999).  

V rámci sociální kognice pak probíhá utváření dojmu o osobě, se kterou jsme ve 

vzájemné interakci. Zjednodušeně jde o proces, během kterého si jedinec na základě 

svých zkušeností kategorizuje sociální jevy, se kterými přichází do kontaktu a na základě 

toho si vytváří vlastní „sociální svět“ (Nakonečný, 1999). Ve chvíli, kdy se jedinec 

dostane do sociální interakce, dostane se ke slovu atribuce, vnímající tedy začne 

přisuzovat vnímané osobě určité rysy, které jsou ovlivněny tím, v jakém „sociálním 

světě“ jedinec žije. Na základě toho si vůči osobě vytvoří jedinec základní pocit (např.  

příjemný či nepříjemný) a na základě všech těchto dílčích procesů si začne o 

pozorovaném utvářet dojem, který ovšem může být výrazně formován také situačními 

faktory (Nakonečný, 1999). Výrost a Slaměník (2008) pak k formování dojmu dodávají, 

jaké determinanty výše popsaný proces ovlivňují. Na straně vnímajícího může utváření 

dojmu ovlivňovat například psychický stav, a to jak krátkodobější (např. očekávání), tak 

i dlouhodobější a stabilnější (příkladem mohou být například schémata jedince). Na 

straně vnímaného pak velkou roli hrají fyzické charakteristiky osobnosti (od vzhledu až 

po oblečení), ale také atribuované rysy (a to jak centrální, tak periferní). Fyzické 

charakteristiky jedince tak mohou hrát větší roli, než by se mohlo zdát, vnímání druhého 

se organizuje především kolem něj (Müller & Thomas, 1974).  

Lidé mají navíc přirozenou tendenci pokusit se porozumět chování a jednání 

ostatních, což dělají především prostřednictvím posuzování možných příčin tohoto 

chování (Heider, 1958). Tento proces nazýváme atribucí. Tento koncept dále rozpracovali 

Jones a Davis (1965), kteří v rámci své teorie odpovídajících závěrů vysvětlují, že 
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zásadním kritériem při atribuci je hodnocení úmyslu. Pokud tedy hodnotíme čin jako 

úmyslný, přisoudíme ho vnitřním příčinám, pokud ho hodnotíme jako neúmyslný, 

přisuzujeme ho naopak vnějším příčinám (např. situačním faktorům aj.). Při atribuci 

ovšem dochází také k mnoha nepřesnostem. Jednou z nich je základní atribuční chyba, 

kterou popsali Jones a Harris ve své práci The attribution of attitudes (1967). Základní 

atribuční chyba odkazuje k tomu, že lidé mají často tendenci přisuzovat chování vnímané 

osoby jeho vnitřním dispozicím, tedy jeho vlastnostem a zároveň zanedbávat příčiny 

vnější (tedy situační).  

Atribuce pak ovlivňuje i vnímání plačící osoby, a to zejména v otázce posuzování 

toho, zda se pláčem plačící osoba nesnaží působit manipulativně. Zásadní je v této oblasti 

především výzkumná studie publikovaná v článku Narcissism and the experience of 

crying (Alexander, 2003), která ukazuje, že pláč vyhodnocený pozorovatelem jako 

manipulativní (tj. není vnímán jako skutečný, ale jako neupřímný a vykořisťující), má 

velmi negativní vliv na rozvoj empatie. Na základě toho, co si lidé myslí o příčině pláče, 

může dojít buď k přiklonění k prosociálnímu chování, nebo na druhou stranu spektra, 

tedy k chování agresivnímu (viz např. Ullman & Knight, 1993).  

Všechny výše zmíněné procesy samozřejmě neprobíhají v sociálním vakuu, ale jsou 

součástí širokého sociálního kontextu, ačkoliv ho často při vnímání a posuzování jiných 

osob podceňujeme. Význam sociálního kontextu byl již identifikován i v přímé 

souvislosti s pláčem (např. Zíková, 2017; Vingerhoets et al. 2000).  

 

2.3 Vnímání a pocity pozorovatelů specificky u pláče 

V předchozích kapitolách bylo naznačeno, jakým způsobem si utváříme dojem o 

ostatních osobách a jaké faktory toto utváření dojmu ovlivňují. Představen byl také 

základní vztah mezi atribucí a pláčem, jak je to ale obecně se sociální kognicí ve vztahu 

k pláči?   

Existuje řada studií, které se přímo zabývají problematikou hodnocení plačících 

osob. Zajímavé je, že pláč může na ostatní působit zcela opačně a vyvolat tak kvalitativně 

odlišné dojmy. Obecně je plačící jedinec považován za člověka, který potřebuje od 

ostatních soucit a pomoc (Vingerhoets, 2013), ale není to jediná možná varianta. Pohled 

na plačící osobu v nás může vyvolat také dojem, že jde o osobu velmi negativní, pasivní, 

emočně nestabilní, manipulativní či slabou (Fox, 2004). Celkově jsou také plačící lidé 
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hodnoceni méně pozitivně než jejich neplačící protějšky, a to nezávisle na konkrétním 

kontextu (Hendriks et al., 2008). Pokud jsou navíc slzy vyhodnoceny jako manipulativní, 

nemusí zůstat pouze u negativního hodnocení, ale může docházet i k velmi negativním 

reakcím. „Pseudoslzy“ mohou být chápány také jako druh emočního vydírání 

(Vingerhoets, 2013). U žen navíc slzy spojujeme spíše s nedostatečnou kontrolou, 

zranitelností, manipulací a nedostatečnou kompetencí vykonávat určité činnost, zatímco 

u mužů bývají slzy spojovány více s emoční inteligencí a žádoucí citlivostí (Warner & 

Shields, 2007).  

Touto problematikou se zabývali ve své studii také například Hill a Martin (1997), 

kteří zkoumali, jak konkrétně budou pozorovatelé hodnotit plačící osobu. Tyto informace 

zjišťovali v rámci experimentu, ve kterém spolupracovnice výzkumníků sledovaly film. 

V rámci experimentální skupiny se tyto ženy na základě sledování filmu rozplakaly, 

v rámci kontrolní pak nikoliv. Participanti měli následně ohodnotit, jak moc jim byly 

spolupracovnice po shlédnutí této situace sympatické. Výsledky pak ukázaly, že plačící 

spolupracovnice vzbuzovaly u participantů více sympatií než ty, které neplakaly. 

Vingerhoets se svými kolegy v jiném experimentu navíc prokázali, že plačící osoby 

vnímáme jako přátelštější (Vingerhoets a kol., 2016). 

Plačící osoby tak hodnotíme opravdu velmi různorodě a ve většině případů hraje roli 

situace, ve které se pláč objevuje. Kromě situačního kontextu ale byla identifikována ještě 

jedna velmi významná proměnná. Důležité je, zda jsme s pláčem konfrontováni na 

základě vizuálního či akustického podnětu. Slzy jakožto vizuální stimul mají tu 

schopnost, že umožňují snazší identifikaci smutku a z něj vyplývající potřebu pomoci a 

podpory. Pokud byly plačícím jedincům slzy digitálně odstraněny, bylo pro respondenty 

velmi těžké identifikovat výraz ve tváři jako smutek (Provine et al., 2009). Akustická 

složka pak slouží především k přivolání pozornosti, což bylo zkoumáno zejména ve 

vztahu matka – kojenec. Vingerhoets na základě těchto informací vyvinul tzv. dvojfázový 

model pláče: v první fázi je akustickým podnětem přivolána pozornost a v druhé fázi, při 

přímé percepci slz, dochází k vyhodnocení situace, k ohodnocení jedince a k následné 

reakci (Vingerhoets, 2013).  
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3 Prosociální chování 

Pokud přijdeme v rámci sociální interakce do kontaktu s někým, na koho si již 

v závislosti na mnoha faktorech utvoříme názor, přijde řada na to, jak se k němu 

v určitých typech situace zachováme. Jednou z variant je prosociální chování, kterému se 

bude podrobněji věnovat následující kapitola. 

Prosociální chování definuje Výrost a Slaměník následovně: jde o „.. jakýkoli akt 

chování vykonaný ve prospěch druhého člověka nebo skupiny osob, jako pomáhající 

chování, jehož cílem je přinést užitek jiným. Toto vymezení je hodně přijímané, ačkoli 

jej někteří autoři označují za altruismus.“ (Výrost & Slaměník, 2008, str. 285). Již 

v samotné definici je naznačeno, že v oblasti prosociálního chování existují drobné 

terminologické nejasnosti. Velké množství autorů totiž chápe prosociální chování jako 

synonymum ke slovu altruismus či ke spojení chování poskytující pomoc („helping 

behavior“), ačkoliv někteří autoři pojmy významově rozlišují. Od prosociálního chování 

se druhé dva zmíněné koncepty obvykle odlišují na základě nulového očekávání zisku či 

jakékoliv výhody pro pomáhajícího. V této práci je prosociální chování chápáno 

v nejširším slova smyslu a koncepty altruismu i chování poskytujícího pomoc jsou 

považovány vzhledem k různorodosti pramenů za obsahově stejné. Práce tak vychází 

z definice prosociálního chování E. Stauba, který prosociální chování definuje jako: 

„chování přispívající k blahu druhých“ (Staub, 1982 in Nakonečný, 1999, str. 109) a 

zahrnuje v sobě i koncepty altruismu a chování poskytujícího pomoc. 

Takto definované prosociální chování pak může nabývat mnoha podob. Základní 

dělení nabízí například L.G. Wispé (1972): 

1) Darování 

2) Sympatie a porozumění 

3) Pomoc při dosažení určitého cíle 

4) Nabídka ke spolupráci 

5) Podpora 

Jak je možno vidět, všechny možnosti pomoci vyžadují vysokou angažovanost 

pozorovatele v situaci. Pokud bychom vycházeli pouze z definice Výrosta a Slaměníka, 

mohlo by být problematické zařazení například uvedených sympatií či porozumění, 

protože není jasné, zda by je bylo možné zahrnout pod slovní spojení „přinést užitek“, 

které má velmi ekonomické konotace. Tyto jednotlivé typy prosociálního chování pak 
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mohou být namířeny jak k osobám známým, tak k osobám, které jsou pro nás cizí (Výrost 

& Slaměník, 2008).  

 

3.1 Co ovlivňuje prosociální chování? 

Je třeba položit si otázku, co vlastně prosociální chování ovlivňuje a formuje. Dle 

Nakonečného (1999) je možno na základě literatury identifikovat několik možných 

motivací. Jednou z nich je zvažování vlastní kompetence. Pokud má jedinec pocit, že není 

k vykonání pomoci dostatečně kompetentní, negativně to ovlivňuje pravděpodobnost 

případné pomoci.  

Kromě toho však hraje dle Nakonečného (1999) roli také empatie a soucit. Empatie, 

která později vzbuzuje soucit, může vést už u dětí předškolního věku k ochotě pomoci (i 

za cenu zřeknutí se vlastního dobra) někomu, kdo v nich vyvolá lásku či lítost. Empatii 

můžeme definovat jako „…schopnost porozumět a reagovat na jedinečné afektivní 

zkušenosti jiné osoby“ (Lamm, Batson & Decety, 2007, pp. 42). Pro definici empatie je 

však důležité, aby důsledně odlišovala od příbuzných konceptů, zejména od soucitu a 

emoční nákazy. To zdůrazňují například francouzští neurovědci Frederique de 

Vignemont a Tania Singer v článku The empathic brain: how, when and why? (2006). 

Toto odlišení pak podle nich můžeme provést na základě dvou parametrů. Pokud je 

člověk v určitém emočním stavu, který je způsoben pozorováním nebo představováním 

si emočního stavu jiné osoby, jde o empatii.  Pokud prvek vlastního prožitku určitého 

emočního stavu chybí, bude se jednat spíše o soucit než o empatii, který může být 

následkem prožitku empatie. Druhým kritériem pak je, aby si jedinec uvědomoval, že 

afektivní stav někoho jiného způsobil jeho vlastní emoční stav. Pokud by si to jedinec 

neuvědomoval, šlo by spíše o emoční nákazu (tedy přenos afektivního stavu bez 

uvědomění subjektů). Výše uvedená definice by tak potřebovala rozšířit především o 

prvek uvědomění si vlastního prožitku přeneseného či indukovaného emočního stavu (de 

Vignemont & Singer, 2006). 

Pokud je empatie rozvinutá, dokáže jedinec lépe odhadnout, jak se druhý člověk cítí 

a může tak snadněji zareagovat ve prospěch snížení nepříjemného pocitu jak u sebe, tak 

u druhého člověka. Empatie totiž vede k navození velmi podobného emočního stavu i u 

pomáhajícího – pokud pozorovatel působí na redukci nepříjemného stavu druhého, 

snižuje tak nepříjemné pocity i u sebe (Výrost & Slaměník, 2008).  
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Výrost a Slaměník (2008) pak dodávají, že vysvětlení prosociálního chování je 

možno opírat také o koncepty sociální výměny a o normy sociálního chování. Sociální 

výměna vychází z předpokladu, že člověk, který do vzájemné interakce investuje, dostane 

něco zpět. Přestože by se mohlo zdát, že by tato myšlenka mohla odporovat běžným 

definicím prosociálního chování (resp. altruismu), není tomu tak. Navrácenou investicí 

se totiž nemyslí pouze materiální či jiná odměna, může jí představovat také dobrý pocit 

či pocit sebeuspokojení. V určitém slova smyslu by se prosociální chování mohlo dát 

chápat jako velmi egoistické.  Autoři dále připomínají, že čím je situace ve které 

zvažujeme zachovat se prosociálně nebezpečnější nebo nepříjemnější, tím lepší je pocit, 

který nastoluje (Výrost & Slaměník, 2008). Podle amerického psychologa Bernarda 

Weinera (1980) pak velkou roli v rozhodování, zda pomoci, hraje také posuzování příčiny 

situace, která druhého dostala do situace, ve které zvažujeme pomoc. Pokud jde o 

nezaviněnou situaci, je větší pravděpodobnost, že je v lidech prostřednictvím empatie 

vyvolán soucit, který podpoří ochotu pomoci.  

V některých případech však není prosociální chování motivováno ani ryzím 

altruismem, ani ho nedokážeme vysvětlit teorií sociální výměny či empatie. Často jde o 

situace, ve kterých je prosociální chování motivováno zvnitřněnou sociální normou, která 

pro nás představuje morální imperativ. Pokud jde o normu opravdu interiorizovanou, je 

chování, které by s ní nebylo v souladu pro jedince velmi zatěžující a může být spojeno 

se silně negativními prožitky. Obecně však platí, že poskytnutí pomoci podporuje dobrou 

náladu, případně snižuje náladu špatnou (Výrost & Slaměník, 2008). 

Výše zmíněné motivace naznačují, že při zvažování pomoci musí jedinec 

identifikovat mnoho faktorů, na základě kterých se rozhoduje. Můžeme si ale všimnout, 

že velká část pak vyplývá vždy z konkrétní situace, ve které je pomoc vyžadována. 

Výzkumníci se tak snažili odhalit, zda by se dalo prosociální chování predikovat i na 

základě osobnostních charakteristik jedince. Ukázalo se, že podstatně větší vliv má 

situace samotná a na straně pomáhajícího je určující spíše aktuální psychický stav než 

trvalé charakteristiky osobnosti. Pokud mají lidé dobrou náladu, mají větší tendenci 

chovat se prosociálně (Výrost & Slaměník, 2008).  
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3.2  Prosociální chování a pláč 

To, jakým způsobem lidé reagují na plačící osobu, již bylo předmětem několika 

výzkumů. Důležité ale je, že na základě vyhodnocení pozorovatele nemusí situace 

dopadnout prosociálním chováním, může naopak vzbuzovat například agresi (Ullman & 

Knight, 2016). Vzhledem k předkládanému výzkumu však agresivním projevům v reakci 

na pláč není věnován prostor.  

Proč jsou prosociální projevy pro plačícího důležité, připomíná Vingerhoets (2013), 

který uvádí, že role sociální i fyzické podpory by se ve vztahu k pláči rozhodně neměla 

podceňovat. Fyzický kontakt s plačící osobou (objetí či pohlazení) bezpochyby výrazně 

zlepšuje situaci (na základě usnadnění uvolňování oxytocinu, který má velký vliv na 

vytváření sociálních vazeb) (Campbell, 2008), vítaná je ale také instrumentální či emoční 

podpora jedince.  

Výzkumně již bylo ověřeno mnoho teorií, které byly v souvislosti s prosociálním 

chováním zmíněny výše. Například bylo ověřeno, že v souvislosti s pláčem (a možná tím 

spíše) může být prosociální chování motivováno egoistickými pohnutkami (Vingerhoets, 

2013). Utěšovat plačícího či pomoci někomu, kdo pláče, může být způsobem, jak přimět 

druhého, aby plakat přestal a abychom tak snížili svůj vlastní nepříjemný stav, který 

kontakt s plačícím vyvolá.  

Studie z roku 2016 (Vingerhoets a kol., 2016) přinesla zajímavý příspěvek k teorii 

prosociálního chování v souvislosti s pláčem. V rámci výzkumu byly respondentům 

předkládány fotografie, které měli následně respondenti hodnotit. Polovina z nich 

obdržela fotografie plačících osob s jasně identifikovatelnými slzami na tváři, druhá 

polovina pak měla hodnotit stejné fotografie, ovšem slzy byly z tváří prezentovaných 

osob digitálně odstraněny. Respondenti měli po shlédnutí fotografie vyjádřit míru 

souhlasu s předloženými tvrzeními, které se týkaly čtyř dimenzí (bezmocnost, 

přátelskost, míra spojení „connectedness“ a ochota pomoci). Výsledky tohoto 

experimentu ukázaly, že pokud jedinec vidí na tváři plačícího slzy, začne ho považovat 

za bezmocného, což způsobí, že se s ním cítíme více emočně spojeni, což zvyšuje ochotu 

pomoci (Vingerhoets, et al. 2016). Právě tento předpoklad experimentálně ověřujeme 

v našem výzkumu.  

Ke shrnutí problematiky poslouží model Ada Vingerhoetse (2013), který na základě 

studia současného vědění provedl syntézu několika předložených modelů vztahu pláče 
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prosociálního chování a identifikoval základní faktory, které se zdají být zásadní pro 

poskytnutí či neposkytnutí pomoci. Tyto faktory byly zařazeny do 5 oblastí (situace, 

charakteristika plačící osoby, charakteristika pláče, charakteristika pozorovatele a 

charakteristika vztahu mezi plačícím a pozorovatelem). Situace, ve které dojde 

k interakci, představuje bezesporu základní rámec, ze kterého je vyvozováno mnoho 

dalších rozhodnutí. Zásadní jsou nejen objektivní prvky situace, ale také to, jakým 

způsobem se pozorovatel na situaci podílí. Další důležitou proměnnou je to, zda 

pozorovatel považuje pláč za adekvátní k situaci, ve které se s plačícím nachází. V rámci 

charakteristik plačící osoby i pozorovatele je pak nutné zvažovat jejich věk, gender či 

osobnostní charakteristiky (Vingerhoets, 2013). Důležitým faktorem pak může být i vztah 

mezi plačícím a pozorovatelem, a to zejména ve smyslu charakteru tohoto vztahu, tedy 

zda se jedná o vzájemný vztah (intimní, přátelský, případně zda jde o osoby, které se 

neznají) či např. vztah založený na výměně (jako jsou např. obchodní vztahy) aj. (Clark 

et al., 1996). Charakteristiky pláče pak mohou být důležité zejména s ohledem na typ 

pláče, tedy na jeho intenzitu či délku trvání. Sám autor ale uvádí, že je třeba model 

zdokonalit a vnést do vztahu mezi pláčem a prosociálním chováním více světla tak, aby 

mohl být model upravován a zpřesňován (Vingerhoets, 2013). 
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Empirická část 

V teoretické části byly představeny základní koncepty, které se týkají pláče a také 

reakcí na něj. Prostor byl věnován také tomu, jakým způsobem se pláč zkoumá. 

V souvislosti s tím bylo uvedeno, že existuje velmi malé množství observačních 

experimentů, které by doplňovaly stávající informace a přinášely nové poznatky na poli 

pláče. Cílem této studie pak bylo pokusit se sestavit pilotní verzi experimentu zaměřeného 

na vliv pláče na prosociální chování tak, aby se mohl stát plnohodnotným nástrojem pro 

získávání nových informací a aby bylo možné na základě této pilotáže identifikovat co 

nejvíce vnějších proměnných, které by experiment ovlivňovaly. Společně s návrhem 

kvalitního experimentu bylo cílem této práce zjistit základní rysy zkoumaného vlivu a 

ověřit, zda mezi těmito dvěma koncepty existuje spojitost. 

Inspirací k výzkumu tohoto tématu je především studie The social impact of 

emotional tears (Vingerhoets a kol., 2016), která přinesla hypotézu, že na základě 

percepce slz považujeme jedince za bezmocného a tím se s ním cítíme více emočně 

spojeni („feel connected“), což zvyšuje naši ochotu pomoci. Těchto výsledků bylo 

dosaženo na základě výzkumu typu self-report, experimentálně, však zatím dosud nebyl 

ověřen. 

   

4 Metoda 

Pro předkládaný experiment vylo využito mezisubjektového plánu experimentu. 

 

4.1 Výzkumná strategie 

S ohledem na stanové cíle byl zvolen smíšený design výzkumu. Hlavní část spočívala 

v provedení pilotní verze připraveného experimentu, který byl doplněn 

polostrukturovaným interview s každým zúčastněným participantem.  

 

4.2 Výzkumný problém a výzkumné otázky 

Výzkumný problém byl definován následovně: „Jaký vliv má percepce pláče na 

prosociální chování pozorovatele?“. Vzhledem využití smíšeného designu byly 

definovány jak výzkumné otázky (pro kvalitativní část výzkumu), tak hypotézy (pro 

kvantitativní část výzkumu). 
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Kvalitativní část studie, kterou představuje polostrukturované interview, vycházela 

zejména ze tří výzkumných otázek. Tyto otázky byly navrženy tak, aby co nejlépe 

reflektovaly zpětnou vazbu participantů k experimentu:  

1) Jakým způsobem působil experiment na participanta? 

2) Jaké vnější proměnné by mohly vstupovat do experimentální situace? 

Pro kvantitativní část analýzy pak byly navrženy následující hypotézy: 

H1: Pokud jedinec vidí člověka plakat, pomůže mu spíše, než kdyby neplakal. 

H2: Pokud jedinec vidí člověka plakat, bude mu pomáhat déle, než kdyby neplakal.  

H3: Čím vyšší je hodnota pozitivního afektu jedince, tím spíše osobě pomůže. 

 

4.3  Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek byl konstruován na základě účelového kriteriálního výběru. 

Způsob výběru vzorku byl inspirován především citovanými výzkumnými pracemi 

z oblasti pláče, zejména výzkumem uveřejněným v článku The social impact of emotional 

tears (Vingerhoets a kol., 2016), na jehož závěry tato práce navazuje. Vzorek sestával ze 

23 studentů prvního ročníku psychologie na Katedře psychologie Pedf UK, kteří byli 

osloveni k účasti v experimentu v rámci předmětu Obecná psychologie dr. Lukavskou. 

Z celkového počtu 23 však bylo 5 participantů z důvodu odlišných podmínek 

z experimentu vyloučeno. Výsledný vzorek byl tvořen 18 studenty. Kontrolní i 

experimentální skupina byla tvořena shodně 9 participanty.  

Studenti se mohli výzkumu zúčastnit na základě tří kritérií. Prvním kritériem byla 

česká národnost s ohledem na zachování co nejhomogennějšího vzorku po stránce 

kulturních zvyklostí. Druhým kritériem byla účast v kurzu Obecná psychologie, jelikož 

byl vzorek cíleně sestavován z respondentů studujících psychologii na VŠ. Toto kritérium 

zároveň vylučovalo všechny případné respondenty mladší 18 let.  

Z celkového počtu 18 respondentů bylo do výzkumu zařazeno 17 žen a 1 muž.  

 

4.4 Techniky sběru dat 

Data byla shromažďována v rámci dvou dnů v průběhu měsíce března. Pro sběr 

kvantitativních i kvalitativních dat byly použity níže popsané nástroje. 
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4.4.1 Techniky sběru kvalitativních dat 

Kvalitativní data byla získávána v rámci polostrukturovaných interview v rámci 

debriefingu po ukončení experimentu. Interview bylo vedeno na základě předem 

připraveného scénáře rozhovoru a mělo dvě části. První část se soustředila zejména na 

získání odpovědí na položené výzkumné otázky, tedy na to, jak na participanty působil 

experiment, abychom z pilotáže získali co nejvíce informací pro úpravu a přizpůsobení 

experimentálního designu. Druhá oblast se pak soustředila na otázky týkající se 

samotného prosociálního chování, motivace k němu, posouzení situace či posuzování 

herečky. Data z druhé části rozhovoru budou analyzována v rámci této práce pouze 

částečně. Podařilo se nám identifikovat řadu významných témat, která vyžadují hlubší 

rozpracování, pro které tato práce neposkytuje dostatečný prostor. Získaná data tak budou 

doplněna a detailněji budou rozpracována v rámci diplomové práce autorky.  

 

4.4.2 Techniky sběru kvantitativních dat 

Kvantitativní data byla získávána zejména prostřednictvím observačního 

experimentu realizovaného v prostorách laboratoře Myslab na Katedře psychologie Pedf 

UK v Myslíkově ulici. Respondenti experimentu byli nahráváni instalovanými 

videokamerami. Součástí experimentu byla část zaměřená na kognitivní procesy 

respondentů, jejíž analýza není součástí předkládané studie a která z pohledu našeho 

výzkumu sloužila zejména k odvedení pozornosti účastníků od zkoumané experimentální 

situace.  

Dalším zdrojem kvantitativních dat pak byl standardizovaný dotazník PANAS 

(Possitive and Negative Affect Schedule) (Watson et al., 1988)  v českém překladu 

(příloha 3), který byl respondenty vyplňován dvakrát (před experimentální manipulací a 

po ní). Dotazník na měření nálady PANAS byl doplněn druhým dotazníkem, BMIS (Brief 

Mood Introspection Scale) taktéž v českém překladu. Data z BMIS nebyla součástí 

analýzy, jejich vyplňování poskytovalo prostor pro provedení experimentální 

manipulace.  

 

4.5 Design experimentu  

Experiment byl designován s ohledem na aktuální dostupné možnosti a na dosavadní 

teoretické poznatky. Respondenti byli vystaveni situaci, ve které po vyplňování 
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experimentu na PC a při vyplňování dotazníku nálady BMIS vstoupila do místnosti 

herečka, která byla předem ohlášena jako studentka připravující komisi. Herečka 

připravovala stoly k předem avizované komisi mimo přímé zorné pole respondentů. 

Během chystání stolu jí z ruky vypadl stojan s tužkami, který spadl na zem a tužky se 

rozsypaly po místnosti. Sledována byla míra a délka pomoci v závislosti na zařazení do 

kontrolní či experimentální skupiny.  

Vzhledem k cíli výzkumu byly stanoveny dvě hlavní nezávisle proměnné. První 

nezávisle proměnnou, jejíž manipulací byla ovlivňována experimentální situace byla 

přítomnost/nepřítomnost pláče. Na základě manipulace s touto proměnnou byla 

stanovena kontrolní a experimentální skupina. V kontrolní skupině byla součástí situace 

herečka, která neplakala, v experimentální skupině pak byla součástí situace stejná 

herečka, která plakala. Druhou nezávisle proměnnou byl skór v dotazníku nálady 

PANAS, na základě kterého byly ověřovány předpokládané rozdíly v míře prosociálního 

chování.   

Závisle proměnnou pak bylo prosociální chování, resp. ochota pomoci. Sledováno 

bylo, zda se bude lišit v závislosti na tom, zda jsou participanti vystaveni kontaktu 

s plačící nebo neplačící herečkou. Pro účely analýzy byla závisle proměnná 

operacionalizována podle následující tabulky: 

 

Závisle proměnná Prosociální chování – ochota pomoci 

Dekompozice Pomoc Délka pomoci 

Indikátory Ano/ne Čas 

Tabulka 1: Operacionalizace závisle proměnné 

 

Závisle proměnná byla dekomponována na měřitelné atributy, a to sice na 

přítomnost/nepřítomnost pomoci a na délku případné pomoci tak, aby bylo možné zvolit 

příslušné měřitelné identifikátory.  

Na základě studia literatury byly identifikovány také vnější proměnné (viz tab.2). 

V první řadě šlo o osobu herečky, která byla pro experimentální manipulaci stěžejní. 

Jedná se zejména o její fyzický vzhled a oblečení, jde tedy o proměnnou, kterou 

jednoduše nejde vyloučit. Proto byla stabilizována v průběhu konání celého experimentu 

– herečka byla pro všechny participanty oblečena i učesána naprosto stejně, aby byl vliv 
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této proměnné minimalizován. Stejně tak se jedná o prostředí místnosti, které bylo po 

celou dobu experimentu udržováno ve stejné podobě (stejná poloha stolů, stejné místo 

usazení participanta, stejná orientace obrazovky PC a další). Další identifikovanou vnější 

proměnnou, která by mohla nepříznivě ovlivnit výsledky, byla podoba rekvizit. I v tomto 

případě bylo přistoupeno ke stabilizaci, herečka ve všech případech použila stejný ubrus 

a stejný kelímek, ve kterém byl vždy stejný počet propisek (17). Dále bylo potřeba 

vypořádat se s odlišností vlivu akustického a vizuálního projevu pláče. Vzhledem 

k designu studie, ze které vyplynula testovaná hypotéza (pláč zvyšuje ochotu pomoci) a 

k nejčastější uváděné intenzitě pláče v reálném životě bylo přikročeno v experimentální 

skupině k přítomnosti slz na tvářích (vizuální stimul) a zároveň k minimálním akustickým 

projevům (pouze drobné popotahování nosem kvůli věrohodnosti). V kontrolní skupině 

nebyly přítomné slzy, ani popotahování. Pro vyvolání slz bylo využito kapek do očí, 

kterými herečka vyvolala slzy tak, aby byly vždy v experimentální skupině přítomny, a 

to v přibližně stejné míře. 

 

Eliminace vlivu vnějších proměnných 

Vnější proměnná Eliminace Nežádoucí vliv 

Fyzický vzhled 
Stabilizace – herečka vždy 

stejně oblečena 

Odlišný dojem z herečky, který se 

utváří kolem fyzického vzhledu 

Prostředí konání 

experimentu 

Stabilizace – Vždy stejné 

uspořádání 

Odlišná míra hluku (vyrušení 

participanta); odlišná vzdálenost 

od herečky (jiný přístup 

k pomoci); odlišná míra očního 

kontaktu, jiný zorný úhel na 

herečku 

Rekvizity Stabilizace – vždy stejné 

Jiná atribuce důvodu pobytu 

herečky, jiná zvuková hladina 

pádu tužek (respondent by 

nemusel pád zaznamenat) 

Tabulka 2: Vnější proměnné 
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Jednotliví respondenti byli do kontrolní a experimentální skupiny zařazeni zcela 

náhodně. Celý experiment probíhal cca 40 minut. Každý respondent obdržel a podepsal 

2 informované souhlasy, přičemž první informovaný souhlas obdržel hned v úvodu 

experimentu a druhý, rozšířený, pak na jeho konci. Druhý informovaný souhlas obsahoval 

navíc kontakty na hlavní řešitelku a její jméno a konkrétní výzkumná témata, jichž se 

experiment týkal (tyto údaje nemohly být z hlediska možného nebezpečí odhalení cíle 

výzkumu předloženy již v souhlase prvním). Oba informované souhlasy jsou součástí 

příloh práce (příloha 1 a 2). 

 

4.6 Procedura 

Experimentální situace se účastnily 4 osoby, tříčlenný výzkumný tým (autorka 

experimentu, spolupracovnice a herečka) a respondent. Vzhledem k tomu, že byl 

experiment prováděn na stejné katedře, kde studuje autorka, bylo třeba uvést respondenta 

do experimentu spolupracovnicí, aby nemohlo dojít k případnému odhalení cíle výzkumu 

ještě před experimentální manipulací. Experiment byl prováděn na základě předem 

připraveného scénáře: 

Spolupracovník (S) jde v předem stanovený čas vyzvednout respondenta (R) do 

studentského klubu v–1. patře. Výtahem jedou do 3. patra. Pokračují do místnosti 304. 

V místnosti 303, tedy v zázemí laboratoře, je připravena autorka (A), která situaci sleduje 

kamerami a která ovládá nahrávací techniku. Začíná nahrávat ve chvíli, kdy S a R vstupují 

do místnosti 304. Spolupracovnice uvádí respondenta do místnosti větou 

 „Posaďte se prosím tady k počítači (ukazuje na PC stanoviště). Věci 

si můžete odložit tady (ukazuje na věšák).“  

Respondent si odloží věci a usadí se před monitor. Spolupracovnice předloží 

respondentovi informovaný souhlas:  

„Nejdřív vás poprosím o podepsání informovaného souhlasu. Zejména 

jde o to, že můžeme pořídit videozáznam tohoto sezení, který ale bude 

sloužit pouze a výhradně k výzkumným účelům a nebudeme ho nikde 

prezentovat, sdílet ani nikomu poskytovat. Nikde taky nebude uvedeno 

vaše jméno ani žádné další informace o vás. Prosím přečtěte si to 

v klidu, já se za chvilku vrátím a zodpovím případné otázky.“  
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Spolupracovnice odchází z místnosti a jde do zázemí laboratoře, kde se ujišťuje, zda 

funguje nahrávání. Pak se vrací do místnosti 304. Autorka stále sleduje situaci 

prostřednictvím kamer. Spolupracovnice se táže respondenta:  

„Všechno v pořádku? Pokud ano, tak prosím tady jeden podpis.“.  

Respondent podepisuje informovaný souhlas. Spolupracovnice představuje výzkum 

kognitivních procesů, který bude respondent vyplňovat na PC (není součástí této práce). 

Instrukci doplňuje následující replikou:  

„Až ten test skončí, tak prosím vyplňte tyto dva krátké dotazníky a 

případně chvíli počkejte, pokud byste byl/a hotov/a, než se vrátím. 

Během testu na počítači prosím nikam neodcházejte, pak u těch 

dotazníků si už můžete dělat přestávky, jak budete potřebovat, 

protáhnout se, tam už je to jedno. Teď spolu absolvujeme krátký zácvik, 

abyste viděl/a, jak to bude probíhat. Já pak odejdu, abych vás tu 

nerušila, ale budu se pohybovat na 3.patře, tak kdybyste něco 

potřeboval/a tak mě najdete na chodbě. Tak jdeme na to“. 

Spolupracovnice s respondentem absolvují zácvik. Než odejde zpět do místnosti 303, 

uvede poslední instrukce:  

„Tak teď bude následovat ta testová část. Prosím, snažte se odpovídat, 

co nejlépe. Princip je stejný, jako jste si právě vyzkoušel/a. Je všechno 

jasné? Dotazníky vám nechám tady na stole, až skončí test, tak se do 

nich prosím pusťte. Jo, ještě se omlouvám předem, možná se tady budou 

ke konci už připravovat stoly na komisi. Ale snad to vyjde až po té 

testové části. Tak můžeme? Až budete připraven/á, stiskněte tohle 

tlačítko a můžete začít“.  

Respondent zahajuje testovou část na PC a spolupracovnice odchází z místnosti. 

Respondent dokončí testovou část a zahajuje vyplňování dotazníků. Autorka pomocí 

kamer sleduje situaci a ve chvíli, kdy respondent otáčí dotazník na stranu BMIS, vychází 

z místnosti 303 herečka a vchází do místnosti 304. Herečka pronese nervózně směrem 

k respondentovi  
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„Pardon, já tu jen něco připravím“.  

Následně dává herečka zlatý ubrus na stoly uprostřed místnosti. Když ubrus urovná, 

pokládá na něj stojan se 17 propiskami, které shodí směrem k respondentovi. Podívá se 

na propisky a začne je sbírat. V případě, že se respondent zeptá, zda chce pomoci, řekne 

nezřetelně „hm“. Herečka buď sama nebo s respondentem sbírají tužky. Stojan se 

sebranými tužkami pokládá na stůl, odchází z místnosti a vrací se zpět do místnosti 303. 

Autorka stále sleduje celou situaci na kamerách a upravuje jejich nastavení tak, aby bylo 

vše zaznamenané. Respondent dokončuje dotazník. Po jeho dokončení se vrací do 

místnosti 304 spolupracovnice s otázkou:  

„Tak jak to šlo? Všechno v pořádku?“.  

Pokud respondent nezmíní situaci s herečkou, dodá spolupracovnice  

„no ale moc připravené to tu není, byl tu vůbec někdo?“. 

Respondent vypovídá, co se stalo. Spolupracovnice poděkuje a poprosí respondenta, 

aby v místnosti chvíli počkal na kolegyni, která přijde na krátký rozhovor. 

Spolupracovnice se vrací do zázemí laboratoře, kde se vystřídá s autorkou. Autorka 

přichází do místnosti 304 za respondentem a informuje ho, že bude následovat krátký 

rozhovor. Následně probíhá debriefing a polostrukturovaný rozhovor, který je realizován 

na základě předem připraveného scénáře (viz příloha 4).  Během rozhovoru se autorka 

představí, vysvětlí pravý cíl výzkumu, zeptá se na připravené otázky, poskytne prostor 

pro otázky respondenta a následně předloží druhou verzi informovaného souhlasu. Po 

podpisu poprosí respondenta o opětovné vyplnění dotazníku PANAS. Po ukončení 

respondentovi poděkuje za účast ve výzkumu. Do místnosti vstupuje spolupracovnice, 

která také poděkuje a doprovodí respondenta ven z budovy.  

 

4.7 Analytické postupy 

V následující kapitole budou uvedeny postupy, kterými byla analyzovaná získaná 

kvalitativní a kvantitativní data. 
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4.7.1 Analýza kvalitativních dat 

Analýza kvalitativních dat vycházela z realizovaných polostrukturovaných 

rozhovorů se všemi zúčastněnými respondenty. Všechny rozhovory probíhaly v prostředí 

laboratoře a byly tudíž nahrávány na kamerové zařízení s mikrofony. Všechny rozhovory 

byly následně přepsány do písemné podoby, a to v metodou doslovné transkripce. 

V každém rozhovoru byly pro přehlednost nahrazeny pasáže s instrukcemi či s 

představováním předem stanovenými značkami. Analýza přepsaných rozhovorů 

probíhala v prostředí softwaru pro kvalitativní analýzu Atlas.ti, který umožňuje pohodlné 

a přehledné kódování textu. Základní kódy byly na základě připraveného scénáře 

rozhovoru vytvořeny již před začátkem samotného kódování, další pak vznikaly přímo 

při analýze textu. Po okódování všech rozhovorů byla provedena revize všech kódů, 

některé byly kvůli vysokému obsahovému překryvu sloučeny. Kódy byly následně řazeny 

do kategorií, na základě kterých bylo možné identifikovat základní vypovídaná témata. 

Texty byly opakovaně pročítány tak, aby bylo kódování co nejpřesnější. Identifikovaná 

témata a jejich jednotlivé kategorie pak byly porovnávány s teoretickými východisky a 

s designem experimentu. Některé informace byly převedeny na kvantitativní proměnnou 

(ano/ne) tak, aby bylo možné zkontrolovat její vliv na experimentální design proběhlého 

experimentu.  

Sběr dat byl doplněn o průběžné vedení terénního deníku, který obsahoval jak „field 

notes“ z průběhu sběru dat, tak část reflexivní, odrážející subjektivitu výzkumníka, aby 

co nejméně vstupovala do interpretace kvalitativních dat. Terénní poznámky pak 

doplňovaly průběh a postupy analýzy všech dat.  

 

4.7.2 Analýza kvantitativních dat 

Kvantitativní data spočívala jednak v nahrávkách jednotlivých experimentů a jednak 

ve vyplněných dotaznících nálady PANAS. Videonahrávky byly pořízeny v prostředí 

softwaru Mangold Interact, ve kterých následně probíhalo jejich kódování. Pro účely 

analýzy byly předem stanovené kategorie, do kterých byly následně zařazeny všechny 

připravené kódy (identifikované na základě teoretických poznatků a hypotéz). Po 

sestavení kódovacího systému byla kódována všechna videa, resp. všechny úseky, ve 

kterých byla přítomna herečka. Okódovaná videa, doplněná o data z dotazníků nálady 

pak byla převedena do statistického programu JASP, ve kterém byla prováděna základní 
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statistická analýza relevantní k hypotézám a cíli výzkumu. Využito bylo deskriptivní 

statistiky, t-testů, testu chí-kvadrát a logistické regrese. 
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5 Výsledky 

V následujících kapitolách budou představeny výsledky kvalitativní a kvantitativní 

analýzy získaných dat. 

 

5.1 Pláč 

Zcela zásadním problémem, který se během konání experimentu objevil, je fakt, že 

si žádný z respondentů v experimentální skupině nevšiml, že by herečka plakala. To pak 

výrazně ovlivnilo možnost testovat předem stanovené hypotézy, jelikož jsme 

předpokládali, že pláč zaznamená každý respondent z experimentální skupiny. Přestože 

byla na základě studia literatury stanovena intenzita pláče tak, jak se s ní nejčastěji lidé 

setkávají, nebyla pro respondenty zaznamenatelná. Problémem by zřejmě mohlo být, že 

pláč byl identifikovatelný především na základě vizuálního podnětu, který jsme 

předpokládali, že respondent rozpozná na základě interakce s herečkou (například při 

pozdravu či při samotné experimentální situaci). Vizuální stimul byl doplněn i drobnými 

akustickými podněty, které by měly sloužit k přivolání pozornosti, ten ovšem 

zaznamenali pouze 2 respondenti (z celkových 9 zařazených v experimentální skupině). 

Tento akustický podnět však vyhodnocovali spíše jako rýmu než jako doprovodný jev 

pláče, jak dokládají následující úryvky: 

„Popotahovala no, to jsem slyšela. Myslela jsem, že má rýmu 

popravdě, ne že plakala.“ 

„Ale teď si možná vzpomínám, že jsem slyšela něco jako popotáhnutí 

nosem, ale vůbec mě nenapadlo, že by to byl pláč.“ 

K nezpozorování pláče došlo zřejmě na základě toho, že respondenti z mnoha 

důvodů nevěnovali (nebo nechtěli věnovat) herečce téměř žádnou pozornost – měli tak 

jen velmi malou možnost slzy zaznamenat. 

Na tomto místě je však nutno zmínit, že přestože respondenti nezaznamenali přímo 

slzy, byli ve většině schopni rozpoznat, že herečka „není ve své kůži“ a že je v určité 

emoční nepohodě. Nejčastěji jí hodnotili jako velmi nervózní, nepozornou či roztržitou, 

na některé ale působila opačně – jako spolehlivá, profesionální, pečlivá či ohleduplná. 
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5.2 Pozornost věnovaná herečce 

Obecně se ukázalo, že respondenti nevěnovali herečce příliš pozornosti, utváření 

dojmu a schopnost rozpoznat pláč tak byla výrazně oslabena. K tomu došlo nejspíše 

proto, že v rámci situace nepovažovali herečku za někoho, s kým by měli přijít do 

jakékoliv interakce. Z velké části dělalo respondentům obtíže herečku popsat, případně 

zkusit odhadnout její vlastnosti (s ohledem na atribuci či implicitní teorie osobnosti), 

často také uváděli, že nad tím vlastně vůbec nepřemýšleli. Pro experiment není příliš 

žádoucí, aby si respondenti herečky vůbec nevšímali, a to především proto, že si nemusí 

vůbec všimnout emočního stavu, ve kterém se herečka nachází. Na základě podrobné 

analýzy rozhovorů vyšlo najevo několik důvodů, proč přesně se přítomností herečky více 

nezabývali. 

Prvním z důvodů je argument, že o herečce věděli dopředu. Když přišla, vzpomněli 

si na informaci, kterou dostali před konáním experimentu (tedy že přijde studentka) a tím 

považovali její přítomnost za nezajímavou, jak ukazuje tento úryvek:  

„Takže jsem to věděla, měla jsem tu informaci, že někdo přijde a bude 

tu něco dělat, takže jsem neměla větší zájem o to koukat se, jak se chová, 

nebo…“ 

S tím pak souvisí i poměrně časté tvrzení, že si herečku téměř vůbec neprohlíželi, 

takže nedokážou zcela jasně říci, jaký byl její emoční stav a co přesně se ve chvíli, kdy 

do místnosti vešla, dělo. Respondenti navíc uváděli, že byla herečka v místnosti velmi 

krátce, a proto neměli prostor si jí důkladněji prohlédnout, resp. vůbec se zabývat tím, 

kdo to je a co přesně v místnosti dělá.  

Pokud už respondenti cítili za dané situace potřebu se na herečku zaměřit, uváděli 

několik důvodů, proč k tomu nakonec nedošlo. Nejčastěji se jednalo o argument, že 

dostali za úkol vyplňovat dotazník a měli tak potřebu dokončit ho v co nejkratším čase, 

nebo se alespoň co nejusilovněji věnovat své práci tak, aby svůj úkol vyřešili co nejlépe 

dokážou. V několika případech důvody ani nevysvětlovali, bylo jim řečeno, že mají 

pracovat na dotazníku, a tak plnili zadaný úkol bez dalšího přemýšlení. 

Posledním argumentem pak bylo, že prohlížet si někoho cizího je nevhodné a trapné. 
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5.3 Pomoc 

V otázce samotné pomoci či jejího zvažování bylo možno identifikovat několik 

zajímavých zjištění. Pokud respondenti pomohli, často uváděli jako důvod vzdálenost 

tužek od místa, kde seděli. Pokud byly tužky rozsypané bezprostředně kolem nich, byli 

ochotní herečce pomoci, pokud už ale nebyly v jejich dosahu, nenechali se vyvést z míry 

a dále pracovali na svém úkolu. O vzdálenosti pak často mluvili i hypoteticky: 

„No, myslím si, že to bylo hodně o tom, že to bylo blízko u mě. Jako 

kdyby se jí to rozsypalo támhle někde, tak nevím, jestli bych jako 

úplně…“ 

Zajímavé je, že v několika případech se objevilo tvrzení, že pokud by věděli, že 

herečka pláče, byli by ochotni pomoct i v případě, že by byly tužky rozsypané ve větší 

vzdálenosti od nich:  

„Jako je pravda, že kdyby brečela, kdybych si toho všimla, tak bych jí 

ty tužky klidně běžela posbírat i tam.“ 

Vzdálenost předmětů by tak mohla být zajímavou proměnnou, která by mohla odrážet 

například „míru investice do pomoci“, která by mohla být v případě pomoci plačícím 

vyšší než při pomoci lidem, kteří nepláčou. 

Ve výpovědích respondentů, kteří herečce nepomohli, bylo opět možno identifikovat 

několik opakujících se motivů. Prvním z nich je fakt, že když se po incidentu 

s rozsypáním tužek podívali na herečku, tak viděli, že již sama sbírá a má již situaci pod 

kontrolou. To se ukázalo být velmi silným motivem, respondenti totiž neměli pocit, že by 

jejich pomoc byla potřeba. Situaci vyhodnocovali jako zvládnutelnou a případný projev 

emoční podpory či instrumentální pomoci rovnou zavrhli. Nadpoloviční většina těch 

respondentů, kteří herečce nepomohli však uvedla, že pomoc zvažovala.  

V rámci testovaného vzorku se však objevila i skupina s velmi rozvinutou schopností 

empatie. Přestože se na první pohled zdálo, že herečce nepomohli a prosociálně se tak 

nezachovali, rozhovor ukázal, že se jednalo o velmi promyšlený a prosociální krok. 4 

respondenti (z 9, kteří nepomohli) v rámci interview uvedli, že o pomoci silně uvažovali, 

ale nakonec usoudili, že by tím mohli situaci pouze zhoršit, a to ve smyslu zhoršení 

emočního stavu herečky. Usuzovali, že jí musí být v takové situaci trapně a že pokud by 
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zareagovali, tak by na rozsypané tužky ještě více upozornili, čímž by ji dostali do větších 

rozpaků. Vzhledem k tomu, že dělali „jakoby nic“, dávali tím najevo, že se nic nestalo a 

že se nezlobí, případně že je to nevyrušilo. Z toho vyplývá, že pokud jedinec nezareaguje, 

nemusí to nutně znamenat, že se nezachoval prosociálně, ba naopak.  

Dalším důvodem pro neposkytnutí pomoci pak byl pocit nedostatečné kompetence. 

Několik respondentů uvedlo, že měli pocit, že by herečce pomohla spíše emoční podpora 

(vzhledem k identifikovanému emočnímu rozladu) než instrumentální pomoc v podobě 

sbírání tužek. Pro tento druh pomoci se však necítili adekvátními osobami a uváděli, že 

by jí nejvíce pomohlo, kdyby si promluvila s kamarádem, kamarádkou či jinými blízkými 

osobami.  

Co je ale zajímavé je to, že pokud mluvili o hypotetické situaci toho, že by si pláče 

všimli, pak se všichni shodovali nejen na tom, že by pomohli, ale také na tom, že by 

kromě instrumentální podpory navázali také verbální kontakt, tedy že by se herečky buď 

zeptali, zda a jak potřebuje pomoci, případně by jí slovně podpořili, že se nic nestalo. 

Otázkou však zůstává, zda by se takto opravdu zachovali. 

Roli pak mohlo hrát také to, že velká část respondentů hodnotila situaci jako 

nezávažnou. Pokud by si ovšem pláče všimli, hodnotili by ji dle jejich slov jako o hodně 

závažnější, jak ukazuje například následující úryvek:  

Respondent: Záleží na tom, jestli mám brát to, že brečela, nebo ne.  

Autorka: Tak zkusme oboje. Když bys věděla, že brečela. 

Respondent: Tak asi 92. 

Autorka: A když jsi to nevěděla? 

Respondent: 5. 

Pláč se tak zde objevuje jako všeobecný indikátor závažnosti situace. Přestože by se 

na první pohled mohla zdát situace nezávažná, pláč by její význam podstatně změnil a 

pro pozorovatele by slzy figurovaly jako důkaz toho, že plačící situaci vnímá jinak. Díky 

slzám tak má pozorovatel šanci identifikovat diskrepanci v prožívání stejné situace a na 

základě toho se k plačícímu zachovat jinak.  

 

                                                 
2 Respondenti hodnotili závažnost situace na škále od 1 do 10, přičemž 1 odpovídala zcela nezávažné 

situaci, 10 pak velmi závažné situaci 
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5.4 Podezření  

Kromě výše popsaných atributů nás zajímalo, zda pojali respondenti podezření o 

tom, že je herečka součástí experimentální situace a že předmětem experimentu je ve 

skutečnosti prosociální chování a pláč. Na základě realizovaných rozhovorů vyplynulo, 

že téměř polovině respondentů přišlo zvláštní, že se během oficiálně konaného 

experimentu může stát, že by je někdo během vyplňování vyrušoval. Otázkou zde ovšem 

je, zda to mělo vliv na jejich reakce, jelikož nikdo z respondentů neodhadoval, co přesně 

nás v souvislosti s přítomností herečky zajímá. Ve většině případů pak navíc respondenti 

neodhadovali ani to, že se jedná o oblast sociální interakce s herečkou. Nikdo 

z respondentů navíc o tomto tématu nezačal mluvit sám od sebe, o svém pocitu začali 

vypovídat až ve chvíli, kdy byli tázáni, zda tuší, jaký jiný experiment mohl kromě toho, 

co vyplňovali na počítači, probíhat. Vzhledem k tomu, že se během celého experimentu 

nic jiného významného nestalo, není překvapivé, že nakonec v odpovědi na otázky 

označili pobyt herečky v místnosti jako podezřelý.  

Dvě respondentky pak explicitně uvedly, že vzhledem k jejich „profesní deformaci“, 

tedy vzhledem k tomu, že jde o studentky psychologie, očekávaly, že pravý účel 

experimentu je jiný, než jim bylo v úvodu předkládáno. Ani jedna však správně 

neodhadla skutečnou experimentální situaci. Příkladem může být následující výrok: 

„Nevím, ale to je asi tím, že jsem trochu handicapovaná tím, co studuju, 

takže vím, že vždycky většinou se studuje něco, ale je tam ještě nějaká 

okolní situace, která třeba hraje větší roli. Ale nevím no, prostě mě to 

napadlo, byl to takový záblesk.“ 

V otázce toho, proč respondenti odhadovali, že byla herečka do místnosti poslána, 

bylo možné identifikovat několik témat či obav. Nejčastěji respondenti uváděli, že měla 

herečka za úkol rozrušit je při plnění předem stanoveného úkolu, případně že je měla co 

nejvíce znervóznit. Tento předpoklad pak mohl mít přímý vliv na jejich chování, část 

z nich totiž byla pevně přesvědčená, že se rozrušit za žádných okolností nenechá a 

přestože pomoc zvažovali, drželi se své představy a snažili se dělat, jako by se nic nestalo. 

Určité zastoupení mělo také podezření na to, že mají respondenti detekovat změny 

na herečce. Očekávali, že herečka přijde dvakrát a následně budou tázáni, co se na herečce 

změnilo. Tento předpoklad však není zcela náhodný, jedná se o podezření odvozené z 
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vyplňování experimentu na kognitivní procesy na PC, který se taktéž týkal detekování 

změn. Z tohoto je patrné, že volba činnosti pro respondenta, která má odvést jeho 

pozornost od skutečné experimentální situace, může ovlivnit předpoklad respondenta a 

do určité míry tak může ovlivňovat např. i jeho pozornost namířenou směrem k herečce, 

která by následně mohla mít vliv např. na její hodnocení (pokud si jí lépe prohlédnou, 

mohou jinak či více důkladně ohodnotit například její fyzický vzhled či jiné atributy 

sociální kognice, které mohou mít vliv na utváření dojmu). Důležité však je, že 

respondenti mohou při vysvětlování si přítomnosti herečky hledat asociace 

s prezentovaným cílem výzkumu, což by mohlo v závislosti na zvolené činnosti 

vstupovat do experimentu jako nekontrolovaná proměnná.  Při konstrukci experimentu je 

tak nutné zvážit, jaký typ výzkumu a na jaké téma bude v první polovině zařazen. 

Souhrnně je však na základě výpovědí respondentů možné odhadovat, že 

experimentální situace nepůsobila na respondenty podezřele v tom smyslu, aby předvídali 

pravý účel výzkumu a na základě toho ovlivňovali vlastní reakce. 

 

5.5 Vztah pláče a prosociálního chování 

Jak již bylo naznačeno výše, na základě rozhovorů s respondenty bylo možné zjistit, 

že explicitně pláč žádný z nich nezaznamenal. Původním předpokladem bylo, že pomoc 

obecně bude zastoupena hojně jak v experimentální, tak v kontrolní skupině a 

významnější bude analýza délky pomoci. Ukázalo se však, že pomocí respondenti 

zařazení do experimentu šetřili. Výsledky analýzy však ukazují, že se určitý trend častější 

pomoci v experimentální skupině ukazuje (viz tab. 3 a tab. 4). Pro otestování vztahu bylo 

využito kontingenční tabulky a pro ověření statistické významnosti test chí-kvadrát.  

 

Contingency Tables 

 Group  

Pomohl 1_Kontrolni skupina 2_Experimentalni skupina Total 

Ano  3  6  9  

Ne  6  3  9  

Total  9  9  18  

Tabulka 3: Tabulka četností pomáhajícího chování v experimentální a kontrolní skupině 
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Tabulka 4: Chí-kvadrát test rovnoměrnosti rozložení četností pomáhajícího chování v 

experimentální a kontrolní skupině 

 

Jak je možno vidět v uvedených tabulkách, rozdíl v počtu pomáhajících respondentů 

není v porovnání kontrolní a experimentální skupiny statisticky významný, určitý vzorec 

je však možno vysledovat. Pilotáž byla pro kvantitativní analýzu dat byla realizována na 

poměrně malém vzorku respondentů (n=18), což může být důvod, proč i přes poměrně 

vysoké procento zastoupené pomoci v experimentální skupině nemůžeme brát výsledek 

jako statisticky významný.  

Vzhledem k tomu, že respondenti uváděli, že slzy na tváři herečky nezaznamenali, 

může být nastíněný vzorec ve vlivu pláče na prosociální chování překvapivý. Nabízí se 

tři možná vysvětlení -  buď je vzorek opravdu tak malý, že je pozorovaný trend náhodný. 

Druhou možností pak je, že do hry vstupovala jiná proměnná, která by byla 

v experimentální skupině zastoupena ve větší míře než ve skupině kontrolní a kterou jsme 

prozatím nedokázali identifikovat. Kromě přítomnosti slz však všechny návštěvy herečky 

vypadaly téměř identicky, takže tento důvod není příliš pravděpodobný. Třetí možností 

pak je, že přestože respondenti nebyli schopni explicitně zaznamenat hereččiny slzy na 

tváři, tak na ně působily alespoň podprahově. Každý z respondentů se totiž na herečku se 

slzami na tváři podíval alespoň na malou chvíli (minimálně při hlasitém pádu tužek na 

zem), šanci je zaznamenat tak měli všichni.  

 

5.6 Vliv pláče na délku pomoci 

Druhá testovaná hypotéza se týkala vlivu pláče na délku pomoci. Přestože se ukázalo, 

že délka pomoci v experimentální skupině v průměru více než dvojnásobná (viz tab. 5), 

tak je nutno říci, že je tento výsledek výrazně ovlivněn tím, že v experimentální skupině 

byly dvě třetiny osob, které pomohly, zatímco v kontrolní skupině dvě třetiny osob 

nepomohly, jejich skór pro délku pomoci tak odpovídal nule. Jak můžeme vidět v grafu 

Chi-Squared Tests 

 Value df p 

Χ²  2.000  1  0.157  

N  18      
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(viz obr. 1), medián v kontrolní skupině odpovídá 0, více než polovina respondentů 

v kontrolní skupině nepomohla vůbec, což výrazně snižuje průměrnou délku pomoci. 

 

Descriptive Statistics 

 pomoc~delka pomoci 

 1_Kontrolni skupina 2_Experimentalni skupina 

Valid  9  9  

Missing  0  0  

Mean  2.253  4.956  

Std. Deviation  3.593  4.098  

Minimum  0.000  0.000  

Maximum  9.400  10.320  

      

Tabulka 5: Naměřené hodnoty délky pomoci v experimentální a kontrolní skupině 

 

 

Obrázek 1: Krabicové grafy zobrazující délku pomoci v experimentální a kontrolní 

skupině 

 

5.7 Vliv nálady na prosociální chování  

Nakonec jsme testovali hypotézu o vztahu mezi náladou a ochotou pomoci, 

konkrétně předpoklad, že čím lepší má jedinec náladu, tím spíše pomůže. Tato hypotéza 

byla zařazena především pro kontrolu proměnné a byla testována na celkovém vzorku, 
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nikoliv rámci kontrolní či experimentální skupiny. Přestože jde o vzorek malý, pokusili 

jsme se otestovat předpokládaný vztah pomocí logistické regrese (viz tab. 6). 

 

 

Model summary 

Model Deviance AIC BIC df Χ² p 
McFadden 

R² 

Nagelkerke 

R² 

Tjur 

R² 

H₀  24.953  26.953  27.844  17            

H₁  23.765  27.765  29.545  16  1.189  0.276  0.048  0.085  0.146  

 

Coefficients 

 Estimate 
Standard 

Error 
z P 

(Intercept)  
-

2.124 
 2.112  

-

1.006 
 0.314  

Pozitivni afekt 

pred 
 0.079  0.076  1.042  0.297  

 

Note.  Pomohl level 'Ne' coded as class 1. 

Tabulka 6: Hodnoty logistické regrese pro model s jedním prediktorem (pozitivní afekt) 

a jednou závislou proměnnou nominálního typu (pomohl/nepomohl) 

 

Na základě hodnoty prediktorů je pak možné určit, do jaké míry můžeme 

předpokládat, že na základě dobré nálady jedinec pomůže. Uvedená tabulka však ukazuje, 

že hodnota prediktorů odpovídá odhadu spolehlivého zhruba na 5–15 % a to bez 

statistické významnosti. Abychom měli jistotu, že při náhodném zařazování respondentů 

do kontrolní a experimentální skupiny nedošlo k výraznému nepoměru v náladách před 

experimentem mezi skupinami, zkontrolovali jsme průměrné hodnotu pozitivního afektu 

(tedy dobré nálady) pro obě skupiny (viz tab. 7). 
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Descriptive Statistics 

 Pozitivni afekt před 

 1_Kontrolni skupina 2_Experimentalni skupina 

Valid  9  9  

Missing  1  1  

Mean  27.667  25.778  

Std. Deviation  5.809  8.273  

Minimum  17.000  10.000  

Maximum  34.000  34.000  

      

Tabulka 7: Naměřené hodnoty pozitivního afektu v experimentální a kontrolní skupině 

 

V obou skupinách jsme tak měli respondenty s podobným skórem v pozitivním 

afektu a logistická regrese ukázala, že na základě dobré nálady není možné predikovat 

pomoc poskytující chování. 

Kromě pozitivní nálady jsme pomocí logistické regrese otestovali také vliv negativního 

afektu, který již přinesl zajímavější výsledky (viz tab. 8). 
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Model summary 

Model Deviance AIC BIC df Χ² P McFadden R² Nagelkerke R² 
Tjur 

R² 

H₀  24.953  26.953  27.844  17            

H₁  16.951  20.951  22.732  16  8.002  0.005  0.321  0.479  0.431  
 

Coefficients 

 Estimate Standard Error z P 

(Intercept)  
-

11.362 
 5.500  

-

2.066 
 0.039  

Negativni afekt 

pred 
 0.852  0.413  2.063  0.039  

 

Note.  Pomohl level 'Ne' coded as class 1. 

 

Tabulka 8: Hodnoty logistické regrese pro model s jedním prediktorem (negativní afekt) 

a jednou závislou proměnnou nominálního typu (pomohl/nepomohl) 

 

Na základě hodnoty prediktorů tak vidíme, že hodnota negativního afektu se ukazuje 

jako mnohem spolehlivější ukazatel toho, zda jedinec pomůže či nikoliv. Na základě 

vypočítaných hodnot tak můžeme říci, že s pravděpodobností 32–48 % můžeme říci, že 

čím vyšší je hodnota špatné nálady (resp. negativního afektu), tím menší je 

pravděpodobnost, že jedinec pomůže.  

Ve skupině respondentů, kteří nepomohli, byly zastoupeny osoby se statisticky 

významně vyšší hodnotou negativního afektu, jak jsme ověřili paramterickým 

Studentovým t-testem (t (16) = -2.657, p=0.017) i neparametrickým Mann-Whitneyho 

testem (t=12, p=0.012). Grafické vyjádření rozdílů negativního afektu mezi skupinami 

osob, které pomohly a nepomohly ukazuje obrázek 2., číselné vyjádření pak tabulka č. 9. 
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Obrázek 2: Průměrná hodnota negativního afektu u respondentů, kteří pomohli a u těch, 

kteří nepomohli 

 

Descriptive Statistics 
 Negativni afekt pred 
 Ano Ne 

Valid  9  9  

Missing  1  1  

Mean  12.111  15.111  

Std. Deviation  1.691  2.934  

Minimum  10.000  12.000  

Maximum  15.000  22.000  

Tabulka 9: Naměřené hodnoty negativního afektu ve skupině osob, které pomohly a ve 

skupině osob, které nepomohly 

 

I v případě negativního afektu jsme zkontrolovali průměrné hodnoty jeho skóru 

v kontrolní a experimentální skupině, abychom měli jistotu, že po náhodném zařazení do 

kontrolní a experimentální skupiny nepřevládala v jedné skupině výrazně jiná hodnota 

negativního afektu. Naměřené hodnoty ukazují, že skupiny byly poměrně vyvážené  
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Descriptive Statistics 
 Negativni afekt před 
 1_Kontrolni skupina 2_Experimentalni skupina 

Valid  9  9  

Missing  1  1  

Mean  14.667  12.556  

Std. Deviation  3.464  1.424  

Minimum  10.000  10.000  

Maximum  22.000  15.000  

Tabulka 10: Naměřené hodnoty negativního afektu v experimentální a kontrolní skupině 

 

Při konstrukci experimentu je na základě těchto zjištění nutno kontrolovat hodnotu 

negativního afektu tak, aby nekontaminoval vztah mezi závisle proměnnou (prosociální 

chování) a nezávisle proměnnou (pláč).  
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6 Limity šetření 

V rámci provedené studie byla identifikována řadu limitů, které mohly ovlivnit 

průběh experimentu i analýzu jeho výsledků. Prvním takovým limitem je především 

velikost vzorku. Pro účely pilotáže a identifikace případných dalších vstupujících 

proměnných je počet respondentů dostatečný, pro případnou generalizaci závěrů o vztahu 

pláče a prosociálního chování nikoliv. Aby bylo možné docházet k těmto závěrům, je 

potřeba experiment realizovat na větším výzkumném vzorku. 

Současně s tím je nutno zdůraznit, že námi testovaný výzkumný vzorek nebyl 

genderově vyvážen. Zastoupen byl pouze jeden muž, a proto nebylo možné v rámci 

pilotáže měřit, jak velké a případně jaké jsou rozdíly v prosociálním chování u mužů žen.  

Dalším problémem byl neidentifikovaný pláč (resp. respondenty nebylo 

verbalizováno, že by si pláče explicitně všimli). Pro další výzkumy z této oblasti je proto 

nutné upravit experimentální manipulaci tak, aby si pláče zcela jistě respondent 

všiml a bylo tak možné porovnávat kontrolní a experimentální skupinu.  

V neposlední řadě je pak nutné brát ohled na případnou subjektivitu výzkumníka při 

sběru a analýze kvalitativních dat. Přestože si autorka vedla terénní deník, aby byla 

subjektivita snížena na minimum, jedná se o známý limit kvalitativních šetření, který má 

na následnou interpretaci získaných dat vliv.  

Z časových důvodů byl sběr dat realizován v rámci dvou po sobě jdoucích 

kalendářních dní. Přestože jsme se snažili ošetřit, aby si účastníci výzkumu mezi sebou 

nesdělovali o experimentu žádné informace (organizačně bylo zajištěno, aby se dva po 

sobě jdoucí respondenti nepotkali a v rámci debriefingu jim bylo zdůrazněno, aby o 

experimentu do konce jeho konání s nikým nehovořili), mohlo dojít k tomu, že byli 

někteří respondenti s experimentální manipulací seznámeni předem, jelikož se účastníci 

výzkumu navzájem znali z kurzu Obecné psychologie.  
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Diskuze a závěr 

Cílem předložené studie bylo na základě pilotáže identifikovat základní problémy 

navrženého designu observačního experimentu, jelikož současná literatura nepředstavuje 

dostatečnou podporu pro identifikaci proměnných, které by mohly vstupovat do 

experimentální situace a předběžně otestovat vztah mezi pláčem a prosociálním 

chováním. Inspirací k výzkumu byla hypotéza vyslovená Bylsmou a kolegy (2016), kteří 

na základě svých výzkumů předpokládají, že pohled na plačící osobu zvyšuje naši ochotu 

pomoci ji. K laboratornímu výzkumu bylo přistoupeno na základě studia dříve 

realizovaných výzkumů, které obvykle stály na typu výzkumu „self-report“, které 

nedokáží příliš predikovat, zda by se jedinec opravdu zachoval tak, jak vypovídá. 

Experiment byl doplněn polostrukturovanými rozhovory, aby bylo možné zjistit, jak 

experimentální situace na respondenty působila. 

Zásadním momentem ve výzkumu byl fakt, že respondenti zařazeni v experimentální 

skupině nerozpoznali, že herečka pláče. Tato informace je stěžejní nejen z pohledu 

našeho výzkumu, ale také s ohledem na interpretaci výsledku studií, které vycházejí 

z hodnocení osob na fotografiích, které buď pláčou, nebo nepláčou (např. Bylsma et al., 

2016). Přestože rozdíly v hodnocení mohou být statisticky signifikantní, jejich 

generalizace je problematická, a to především proto, že se ukazuje, že pouhá přítomnost 

slz na tvářích jedince nemusí být nutně okolím zaznamenána.   

Přestože si respondenti nevšimli slz na tváři herečky, tak poznali, že je herečka 

v určité emoční tenzi. Nikdo však herečku nepovažoval za neurotickou ani v případě, že 

už věděl, že se v situaci rozplakala, jak by mohla naznačovat studie Ada Vingerhoetse 

(1993). Nejčastěji ji považovali za nervózní, či roztržitou. Někteří ji však, nejspíše 

s ohledem na jinak probíhající atribuci, považovali naopak za pečlivou a spolehlivou. 

Často byla tato tvrzení doprovázena tím, že pokud herečce někdo svěřil tak zodpovědný 

úkol, jako je příprava komise, musí být určitě pečlivá. Atribuční procesy tak ve shodě 

s Nakonečným (1999) výrazně ovlivňovaly hodnocení herečky. Tito respondenti utváření 

dojmu konstruovali spíše na základě předpokladu o trvalejších charakteristikách herečky 

než na jejich vlastní zkušenosti.  

V rámci analýzy získaných dat jsme také zjistili, že utváření dojmu kromě 

atribučních procesů ovlivňovaly také situační faktory, což je opět ve shodě s tvrzeními 

Nakonečného (1999). Tyto situační faktory však působily spíše ve smyslu inhibice 
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procesu utváření dojmu, jelikož respondenti uváděli, že herečce nevěnovali příliš mnoho 

pozornosti, jelikož měli něco jiného na práci či protože o ní věděli již dopředu, a tak pro 

ně nebylo důležité situaci více analyzovat.  

Situace, v níž se herečka nacházela, se navíc nezdála respondentům příliš závažná. 

S ohledem na tvrzení Výrosta a Slaměníka (2008), kteří tvrdí, že čím je situace 

riskantnější, tím lepší máme po pomoci pocit v kombinaci s představou o prosociálním 

chování jakožto formě egoismu (viz např. Vingerhoets, 2013) můžeme uvažovat o tom, 

že právě kvůli nízké závažnosti situace neměli někteří respondenti dostatečnou motivaci 

v podobě vlastního dobrého pocitu k tomu, aby pomohli.  

Kromě toho se ukázalo, že i v případě, že respondenti nepomohli, nemuselo jít nutně 

o projev, který by se nedal označit jako prosociální. Řada respondentů totiž uvedla, že 

nepomohli proto, že nechtěli herečce přitížit a zdůraznit tím, že si rozsypaných tužek 

všimli a že je to vyrušilo a musí kvůli pomoci upustit od vlastní práce. To bychom si 

mohli vysvětlovat vysokou mírou empatie. Respondent se mohl vžít do herečky a 

představit si, že se po rozsypání tužek cítí trapně a nepříjemně. Vzhledem k tomu, že 

podle Výrosta a Slaměníka (2008) vede empatie k navození podobného emočního stavu 

i u pozorovatele, mohla být situace velmi nepříjemná také pro ně. Tím, že na situaci nijak 

nezareagovali, snižovali nepříjemný pocit jak herečky, tak svůj.  

Pokud respondent nepomohl, byl častým argumentem také pocit nedostatečných 

kompetencí, což je opět v souladu se současným poznáním o prosociálním chování (viz 

např. Nakonečný, 1999).  

Zajímavé je, že po odhalení toho, že herečka plakala, začali respondenti uvádět, jak 

by se hypoteticky zachovali, pokud by si toho bývali všimli. To se týkalo především 

ochoty více se v situaci angažovat. Navíc také uváděli, že by její situaci hodnotili jako 

mnohem závažnější. Pokud šlo o to, jak by v situaci hypoteticky zareagovali, ve většině 

případů uváděli, že by se především zeptali, zda herečka něco nepotřebuje nebo zda 

nechce pomoci. Pokud herečka neplakala, buď nepomohli vůbec anebo využili pouze 

pomoc instrumentální, věděli totiž, jak v situaci zareagovat. Tento rozdíl bychom mohli 

vysvětlovat neustálenými a nezažitými scénáři v interakcích (viz např. Schank & 

Abelson, 1977), ve kterých se vyskytuje plačící osoba. Protože respondenti nevěděli, jak 

by měli v takovém případě zareagovat, raději by se nejprve zeptali, co herečka potřebuje.  
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Do experimentální situace by mohly navíc vstupovat tři proměnné, které v rámci 

pilotáže nebyly kontrolované (ale které jsme zpětně mohli zjišťovat). Jednou z nich je 

vzdálenost tužek od respondenta, a to především v tom ohledu, zda je pomoc v dosahu a 

téměř nic respondenta nestojí některé z nich podat anebo zda jsou vzdáleny tak, že by 

respondent musel vstát od své práce a herečce pomoct se sběrem jinde. Další proměnnou 

může být reakce herečky – pokud začne ihned situaci řešit a zdá se, že jí má pod 

kontrolou, může to na některé respondenty působit v oblasti prosociálního chování 

inhibičně. Dále se pak jedná o předpokládaný důvod přítomnosti herečky, na základě 

kterého se měnila míra pozornosti, kterou jí respondenti věnovali. Pokud měli pocit, že si 

na ní mají v souladu s vyplňovaným kognitivním experimentem všímat změn, věnovali jí 

podstatně více pozornosti, než pokud si mysleli, že je má rozrušit. V tom případě se 

snažili nenechat se vykolejit a herečky si všímat co možná nejméně.  

Vliv pláče na prosociální chování jsme statisticky ověřovali i přes malý vzorek, 

rozdíly v kontrolní a experimentální skupině však i přes určitý pozitivní trend nebyly 

statisticky významné. Rozdíl v průměrné délce pomoci mezi kontrolní a experimentální 

skupinou však oproti tomu statisticky významný byl, což by naznačovalo, že pokud 

herečka plakala, respondenti jí pomáhali v průměru déle, než když neplakala. Výsledek 

však mohlo zkreslit velké množství nulových hodnot v kontrolní skupině a tento vztah je 

proto také nutno ověřit na větším výzkumném vzorku. 

V oblasti nálady se ukázalo, že větší roli na prosociální chování má spíše velikost 

negativního afektu než toho, jak vysoký skór má respondent v oblasti pozitivní afektivity, 

jak naznačuje Výrost a Slaměník (2008). V námi uskutečněném výzkumu se ukázalo, že 

čím více má respondent špatnou náladu, tím menší je šance, že bude herečce pomáhat. 

Pro další výzkumná šetření je nutné hodnotu negativní nálady kontrolovat, aby případné 

zařazení převahy jedinců s vysokým skórem v negativní afektivitě v kontrolní či 

experimentální skupině nezkreslilo výsledky měření.  

Výše zmíněné výsledky tak přináší cenné poznatky pro nové, dokonalejší designy 

experimentu zjišťujícího vliv pláče na prosociální chování, a přestože nepřináší zásadní 

statisticky signifikantní výsledky testovaných hypotéz, naznačují určité nové tendence ve 

vztahu pláče a prosociálního chování, které mohou po testování na větším a 

reprezentativnějším výzkumném vzorku přinést velmi zajímavá zjištění a výrazně tak 

obohatit současné poznání v této oblasti.  
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Přílohy 

Příloha 1: Informovaný souhlas 
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Příloha 2: Informovaný souhlas – 2.část 

 

 

 



 

60 

 

Příloha 3: Dotazník PANAS 
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Příloha 4: Scénář polostrukturovaného rozhovoru 

 

Scénář k polostrukturovanému rozhovoru 

 

1) Situace 

• Ve skutečnosti právě proběhly dva experimenty. Napadá tě, co byl ten 

druhý? 

• Mohl/a bys mi prosím popsat situaci s tou slečnou, co tu byla? Co se 

stalo? Jak jsi tomu rozuměl/a? Jak se slečna chovala? 

• Jak byla situace závažná na stupnici od 1 do 10  

o když 1= málo závažná – třeba jako když Vám ujede autobus; 

o 5 = středně závažná -  jako když se pohádáš s kamarádkou;  

o 10 = velmi závažná – jako když ti vyhoří celý byt 

• Myslíš, že v téhle konkrétní situaci potřebovala ta slečna pomoct? Proč 

ano/ proč ne? 

 

2) Herečka 

• Jak se podle tebe cítila? 

• (Proč vlastně asi brečela?) 

• Kdybys měl/a tu slečnu popsat a zkusit říct, jaká asi tak je, co bys řekla? 

Jaké má vlastnosti? 

• A kdybys měl/a vybrat jednu vlastnost, která ti na základě toho, co o ní 

víš, přijde nejdůležitější? Co bys řekla, kdybys jí měla popsat jedním 

slovem?  

• Já ti teď řeknu 4 vlastnosti a zkus si prosím tipnout, jak moc je na 

stupnici od jedné do deseti ta která vlastnost té slečně vlastní. Myslíš, že 

je na stupnici 1-10: 

o Sympatická 

o Inteligentní 

o Společenská 

o Vřelá 

• Jakou roli tam podle tebe ta slečna měla v tu chvíli? 
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3) Prosociální chování 

• Co by mohlo té slečně vlastně pomoct? Bylo něco takového? 

• Mělo by se takovým lidem pomáhat? Proč ano, proč ne? 

• Kdy ses naposledy ocitl/a v situaci, kdy jsi přemýšlel/a, jestli pomoct, 

nebo ne? Jak to dopadlo? 

 

4) Respondent 

• Bylo ti na celé té situaci něco nepříjemného? Jak moc? Zase si vezmeme 

na pomoc škálu: 

o  1=mírně nepříjemné, jako třeba když vidíš doma na stěně 

pavouka (pokud se nebojíte pavouků); 

o  5=středně nepříjemné, třeba když jdeš na odběr krve a víte, že to 

bude bolet; 

o 10=velmi nepříjemné, třeba jako když se máš rozejít 

s přítelem/přítelkyní 

 

5) Představení výzkumu, informovaný souhlas, poděkování 

 


