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Východiska 

Teoretická část předkládané disertační práce diskutuje vztah mezi vřelostí rodičů v dětství, 

soucitem se sebou a regulací emocí, a blíže seznamuje čtenáře s předpokládaným vlivem těchto 

tří faktorů v udržování duševního zdraví a osobní pohody člověka. Jak ale tyto tři faktory 

vzájemně souvisejí? Řada výzkumných studií potvrdila vliv raných dětských zkušeností 

na schopnost regulace emocí (viz např. Cooke et al., 2019; Zimmer-Gembeck et al., 2017) i 

na schopnost soucítit se sebou samým (Barlow, Goldsmith Turow, Gerhart, 2017; Benda, 

Faltová, Dvorská, 2017; Benda, Vyhnánek, 2019; Cunha et al., 2014; Kelly, Dupasquier, 2016; 

Marta-Simões, Ferreira, Mendes. 2018; Neff, McGehee, 2010; Pepping et al., 2015). A řada 

studií doložila také souvislost soucitu k sobě a regulace emocí (viz např. Inwood, Ferrari, 2018). 

Pouze Vettese et al. (2011) však ověřovali možnost, že by soucit k sobě mohl být mediátorem 

vlivu emoční vřelosti rodičů v dětství na pozdější schopnost jedince regulovat emoce. Také 

následující výzkum proto ověřuje tuto teoretickou souvislost.  

Cíle 

Cílem našeho šetření bylo 1) prověřit vztah mezi vřelostí rodičů v dětství, soucitem se 

sebou a regulací emocí. 2) prověřit, zda bude vztah mezi vřelostí rodičů v dětství a regulací 

emocí mediován schopností soucitu se sebou. 

Hypotézy 

• H1: Emoční vřelost rodičů v dětství bude negativně korelovat s potížemi v regulaci 

emocí. 

• H2: Emoční vřelost rodičů v dětství bude pozitivně korelovat se soucitem se sebou. 

• H3: Soucit se sebou bude negativně korelovat s potížemi v regulaci emocí 

• H4: Soucit se sebou bude mediovat vztah mezi emoční vřelostí rodičů v dětství a 

schopností regulace emocí. 

Výzkumný soubor a procedura 

Oslovení respondentů probíhalo prostřednictvím reklamy na sociální síti Facebook. 

Baterie tří dotazníků byla spolu s několika demografickými otázkami administrována 

prostřednictvím webového rozhraní. Všichni respondenti byli srozuměni s účelem, za jakým 

byla data sbírána. Zapojení do výzkumu bylo dobrovolné a anonymní. Motivací 

pro respondenty bylo především sdělení individuálních výsledků. Sedm respondentů bylo 

https://doi.org/10.1037/emo0000504
https://doi.org/10.1177/0165025415618276
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.01.006
https://www.slideshare.net/janbenda1/emon-velost-rodi-soucit-se-sebou-a-nkter-typick-transdiagnostick-symptomy
https://www.slideshare.net/janbenda1/emon-velost-rodi-soucit-se-sebou-a-nkter-typick-transdiagnostick-symptomy
http://www.psychoterapeut.net/downloads/benda_vyhnanek_2019_pbsp.pdf
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/390
https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.10.017
https://doi.org/10.1177/1359105316656771
https://doi.org/10.1080/15298860902979307
https://doi.org/10.1080/15298868.2014.955050
https://doi.org/10.1111/aphw.12127
https://doi.org/10.1007/s11469-011-9340-7
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vyřazeno z důvodu nízkého věku (˂ 18). Výběrový soubor tvořilo 440 respondentů ve věku 

od 18 do 77 let (průměrný věk = 38,7 let, SD = 12,0, histogram věku viz obr. 1). V souboru 

bylo 141 mužů (32 %) a 299 žen (68 %). Celkově převažovali vysokoškolsky vzdělaní 

respondenti (53,6 %). Ženy byly v průměru o něco starší a také vzdělanější než muži 

(podrobněji viz tab. 3). 

Obr. 1 Histogram věku respondentů ve výzkumném souboru (N = 440) 

 

Tab. 3 Demografické charakteristiky výzkumného souboru 

 Celý soubor Muži Ženy 

Věk – průměr (SD) 38,7 (12,0) 36,1 (13,4) 39,9 (11,1) 

Dosažené vzdělání 

Základní 

Střední 

Vysokoškolské 

 

14 (3,2 %) 

190 (43,2 %) 

236 (53,6 %) 

 

8 (5,7 %) 

85 (60,3 %) 

48 (34 %) 

 

6 (2 %) 

105 (35,1 %) 

188 (62,9 %) 

 

Nástroje 

Emoční vřelost, resp. odmítání ze strany rodičů v dětství. K měření jsme využili subškály 

„emoční vřelost“ a „odmítání“ Zkráceného dotazníku zapamatovaného rodičovského chování 

(švédsky Egna Minnen Beträffande Uppfostran – s-EMBU, Arrindell et al., 1999, slovenská 

https://doi.org/10.1016/S0191-8869(98)00192-5
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adaptace Poliaková, Mojžišová, Hašto, 2007; česká adaptace Štěrbová, 2012). Dotazník 

obsahuje celkem 23 tvrzení týkající se rodičovského chování v dětství. Jednotlivé položky 

reprezentují mj. emoční vřelost (např. „Když se mi nedařilo, cítil/a jsem, že se mě rodiče snaží 

uklidnit a povzbudit.“) nebo odmítání (např. „Rodiče mě často ztrapňovali.“). Respondenti na 4 

bodové Likertově stupnici (od 1 = ne, nikdy po 4 = ano, většinou) hodnotili každou položku 

vždy dvakrát, zvlášť pro matku a zvlášť pro otce. Položka 17 má reverzní skórování. Celková 

míra emoční vřelosti, resp. odmítání je vyjádřena součtem bodů dosažených v subškálách 

„emoční vřelost rodičů v dětství“ (EW), resp. „odmítání rodičů v dětství“ (ER). 

Regulace emocí. K měření regulace emocí jsme využili krátkou formu Škály potíží 

v regulaci emocí (angl. Difficulties in Emotion Regulation Scale, short form – DERS-SF-CZ, 

Kaufman et al., 2015; česká adaptace Benda, 2017). Dotazník obsahuje celkem 18 tvrzení 

týkající se regulace emocí. Respondenti u jednotlivých tvrzení posuzovali, jak často se chovají 

daným způsobem na pětibodové Likertově stupnici (od 1 = téměř nikdy po 5 = téměř vždy). 

Jednotlivé položky přitom reprezentují nedostatečné uvědomování si emocí (AW, např. 

„Věnuji pozornost tomu, jak se cítím.“), potíže rozumět svým emocím (CL, např. „Jsem 

zmatený/á z toho, jak se cítím.“), neakceptování negativních emocí (NA, např. „Když jsem 

rozrušený/á, je mi trapně, že se tak cítím.“), potíže věnovat se ve stresu cílesměrnému jednání 

(GO, např. „Když jsem rozrušený/á, mám problém dokončit svou práci.“), potíže v ovládání 

impulzivního chování ve stresu (IM, např. „Když jsem rozrušený/á, nedokážu se ovládat.“) a 

omezený přístup ke strategiím regulace emocí“ (ST, např. „Když jsem rozrušený/á, věřím, že 

nemohu udělat nic pro to, abych se cítil/a lépe.“). Položky 1, 4 a 6 mají reverzní skórování. 

Celková míra potíží v regulaci emocí (DER) je vyjádřena součtem všech dosažených bodů. 

Soucit se sebou. K měření jsme využili Škálu soucitu se sebou (angl. Self-Compassion 

Scale – SCS-CZ, Neff, 2003b, česká adaptace Benda, Reichová, 2016). Dotazník obsahuje 

celkem 20 tvrzení týkajících se soucitu k sobě. Respondenti u jednotlivých položek pomocí 

pětibodové Likertovy stupnice (od 1 = téměř nikdy po 5 = téměř vždy) hodnotili, jak často se 

chovají daným způsobem. Jednotlivé položky přitom reprezentují laskavost k sobě (SK, např. 

„Když prožívám nějaké trápení, jsem k sobě laskavý/á.“), sebeodsuzování (SJ, např. „Jsem 

netolerantní a netrpělivý/á vůči těm stránkám své osobnosti, které nemám rád/a.“), lidskou 

sounáležitost (CH, např. „Když se cítím nějakým způsobem nedostatečný/á, snažím se 

připomínat si, že pocity nedostatečnosti zažívá většina lidí.“), izolaci (I, např. „Když je mi 

na nic, mívám pocit, že ostatní lidé jsou jistě šťastnější než já.“), všímavost (M, např. „Když mě 

něco zraní, snažím se na situaci dívat nezaujatým pohledem.“) a přílišné ztotožnění (OI, např. 

http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/2-3-2007/PSY23-2007-cla3.pdf
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120093349/?lang=en
https://doi.org/10.1007/s10862-015-9529-3
http://e-psycholog.eu/pdf/benda.pdf
https://doi.org/10.1080/15298860309027
https://www.researchgate.net/publication/306910813_Psychometricke_charakteristiky_ceske_verze_Self-Compassion_Scale_SCS-CZ
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„Když selžu v něčem, co je pro mě důležité, zahltí mě pocity vlastní nedostatečnosti.“). 

Subškály SJ, I a OI mají reverzní skórování. Celková míra soucitu se sebou (SC) je vyjádřena 

součtem všech dosažených bodů. 

Postup analýzy dat 

K analýze dat jsme využili program IBM SPSS Statistics-23. K posouzení vnitřní 

konzistence použitých dotazníků i jejich jednotlivých subškál jsme využili Cronbachův 

koeficient alfa a kritéria: α ≥ 0.9 = vynikající, ≥ 0.8 = dobré, ≥ 0.7 = akceptovatelné, ≥ 0.6 = 

diskutabilní, ≥ 0.5 = slabé a ≤ 0.5 = neakceptovatelné. Normalita rozložení dat byla testována 

pomocí Shapirova-Wilkova testu a pomocí vizuální kontroly histogramů a Q-Q grafů. 

K posouzení vztahů mezi sledovanými proměnnými jsme vypočetli Pearsonovy korelační 

koeficienty. Absolutní hodnoty korelací byly interpretovány podle klíče: r ≥ 0,5 = vysoká, ≥ 0,3 

= střední, ≥ 0,1 = nízká, ≥ 0 = zanedbatelná. Vliv pohlaví a vzdělání na skóry klíčových 

proměnných byl dále testován pomocí dvoucestné vícerozměrné analýzy rozptylu (MANOVA). 

Rozdíly ve velikosti korelací jsme porovnali s využitím Fisherovy z-transformace. Provedli 

jsme také mediační analýzu dle metody Barona a Kennyho. 

Výsledky 

Deskriptivní statistika 

Průměry a standardní odchylky klíčových proměnných zjištěné v naší studii uvádíme 

v tabulce 4. 

Tab. 4 Průměry a standardní odchylky sledovaných proměnných 

 Celý soubor Muži Ženy 

 M SD M SD M SD 

Emoční vřelost rodičů v dětství (EW) 30,64 7,96 31,69 7,59 30,15 8,10 

Odmítání rodičů v dětství (ER) 26,78 8,44 26,78 9,12 26,78 8,12 

Potíže v regulaci emocí (DER) 40,18 10,24 39,97 11,17 40,28 9,80 

Soucit se sebou (SC) 58,93 12,92 59,50 13,82 58,67 12,49 

Normalita rozložení 

Podle výsledků Shapirových-Wilkových testů (viz tab. 6) měl normální rozložení pouze 

celkový hrubý skór Škály soucitu se sebou a dále několik subškál v rozdělených podskupinách 

mužů a žen. Jednotlivé histogramy jakož i rozložení dat v Q-Q grafech ale ukázaly, že odchylky 
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od normálního rozložení vesměs nebyly velké (platí to také jednotlivě pro muže i ženy). 

A vzhledem k rozsahu souboru (N = 440, resp. 141 + 299) a působení centrálního limitního 

teorému můžeme proto o rozloženích jednotlivých proměnných uvažovat, jako by měla 

vlastnosti normálního rozložení (viz např. Field, 2013). Proto budeme při ověřování hypotéz 

používat parametrickou statistiku.  

Tab. 6 Výsledky Shapirových-Wilkových testů normality (N = 440) 

 Celý soubor (df = 440) Muži (df = 141) Ženy (df = 299) 

 W p W p W p 

Emoční vřelost rodičů v dětství (EW) 0,985 < 0,001 0,979 0,028 0,986 0,004 

Odmítání rodičů v dětství (ER) 0,943 < 0,001 0,934 < 0,001 0,944 < 0,001 

Potíže v regulaci emocí (DER) 0,969 < 0,001 0,953 < 0,001 0,974 < 0,001 

Soucit se sebou (SC) 0,994 0,100 0,992 0,638 0,991 0,080 

 

Korelační analýza 

Výsledky korelační analýzy v našem šetření jsou zobrazeny v tab. 7, 8, a 9. Mezi emoční 

vřelostí rodičů v dětství a potížemi v regulaci emocí byla podle očekávání zjištěna středně silná 

negativní korelace r = -0,31 (p < 0,01). Můžeme tedy přijmout hypotézu H1. Mezi emoční 

vřelostí rodičů v dětství a soucitem se sebou byla dále zjištěna středně silná pozitivní korelace 

r = 0,30 (p < 0,01). Můžeme tedy přijmout hypotézu H2. Mezi odmítáním rodičů v dětství a 

potížemi v regulaci emocí byla zjištěna nízká pozitivní korelace r = 0,25 (p < 0,01). Mezi 

odmítáním rodičů v dětství a soucitem se sebou byla zjištěna nízká negativní korelace r = -0,22 

(p < 0,01). Mezi soucitem se sebou a potížemi v regulaci emocí byla zjištěna vysoká negativní 

korelace r = -0,72 (p < 0,01, viz tab. 7). Můžeme tedy přijmout také hypotézu H3. 

Tab. 7 Korelace mezi sledovanými proměnnými (N = 440) 

 s-EMBU-EW s-EMBU-ER DERS-SF-CZ SCS-CZ 

Emoční vřelost rodičů v dětství (s-EMBU-EW) 1    

Odmítání rodičů v dětství (s-EMBU-ER) -0,36** 1   

Potíže v regulaci emocí (DERS-SF-CZ) -0,31** 0,25** 1  

Soucit se sebou (SCS-CZ) 0,30** -0,22** -0,72** 1 

**p < 0,01.     

 

  

https://books.google.cz/books?id=c0Wk9IuBmAoC
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Tab. 8 Korelace mezi sledovanými proměnnými u mužů (N = 141) 

 s-EMBU-EW s-EMBU-ER DERS-SF-CZ SCS-CZ 

Emoční vřelost rodičů v dětství (s-EMBU-EW) 1    

Odmítání rodičů v dětství (s-EMBU-ER) -0,34** 1   

Potíže v regulaci emocí (DERS-SF-CZ) -0,39** 0,47** 1  

Soucit se sebou (SCS-CZ) 0,38** -0,47** -0,72** 1 

**p < 0,01.     

 

Tab. 9 Korelace mezi sledovanými proměnnými u žen (N = 299) 

 s-EMBU-EW s-EMBU-ER DERS-SF-CZ SCS-CZ 

Emoční vřelost rodičů v dětství (s-EMBU-EW) 1    

Odmítání rodičů v dětství (s-EMBU-ER) -0,37** 1   

Potíže v regulaci emocí (DERS-SF-CZ) -0,28** 0,13** 1  

Soucit se sebou (SCS-CZ) 0,26** -0,08** -0,72** 1 

**p < 0,01.     

Rozdíly podle pohlaví, věku a vzdělání 

Dvoucestná vícerozměrná analýza rozptylu (MANOVA) nepotvrdila statisticky 

signifikantní vliv pohlaví a vzdělání na skóry klíčových proměnných (EW, ER, DER a SC) – 

F(8, 862) = 0,9; p = 0,516; Wilksovo λ = 0,98; parciální η2 = 0,01 (srov. též tab. 4).1 Mezi 

věkem respondentů a soucitem se sebou jsme zjistili nízkou pozitivní korelaci (r = 0,175, p < 

0,01). Mezi věkem respondentů a emoční vřelostí rodičů v dětství jsme zjistili velmi nízkou 

negativní korelaci (r = -0,095, p < 0,05). Korelace mezi věkem respondentů a zbývajícími 

dvěma klíčovými proměnnými (ER, DER) nebyly statisticky významné. 

Tabulky 8, 8p, 9 a 9p2 ovšem odhalily mezi muži a ženami zajímavé rozdíly ve velikosti 

korelací. Statistickou významnost těchto rozdílů jsme posoudili s využitím Fisherovy z-

transformace a zjistili jsme, že u mužů byly korelace emoční vřelosti nebo odmítání rodičů 

v dětství s ostatními proměnnými v mnoha případech statisticky významně vyšší než u žen. 

Platí to například o velikosti korelace mezi emoční vřelostí matky a potížemi v regulaci emocí 

 
1 Boxův test shody variančních matic ukázal statistiku M = 71,45; p = 0,125. 
2 Tabulky 8p a 9p jsou uveřejněny v příloze 5 disertační práce. 
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(z = -2,34, p < 0,01), o velikosti korelace mezi emoční vřelostí matky a soucitem k sobě (z = 

1,94, p < 0,05), o velikosti korelace mezi emočním odmítáním matky a potížemi v regulaci 

emocí (z = 2,65, p < 0,01) nebo o velikosti korelace mezi emočním odmítáním matky a soucitem 

k sobě (z = -3,07, p < 0,01). Také odmítání otce korelovalo u mužů s celou řadou subškál 

DERS-SF-CZ i SCS-CZ, ale u žen nikoli (podrobněji viz tab. 10). 

Tab. 10 Porovnání rozdílů ve velikosti korelací u mužů a žen 

Korelace z p Korelace z p Korelace z p Korelace z p 

EWF-DER -0,10 0,46 EWF-SC 0,37 0,36 ERF-DER m*  ERF-SC m*  

EWF-AW -  EWF-SK -0,11 0,46 ERF-AW -  ERF-SK m*  

EWF-CL -0,89 0,19 EWF-SJ -  ERF-CL -  ERF-SJ m*  

EWF-NA -  EWF-CH -  ERF-NA m*  ERF-CH ž*  

EWF-GO -0,28 0,39 EWF-I 0,23 0,41 ERF-GO m*  ERF-I m*  

EWF-IM -  EWF-M 1,31 0,10 ERF-IM m*  ERF-M -  

EWF-ST 0,47 0,32 EWF-OI m*  ERF-ST m*  ERF-OI m*  

EWM-DER -2,34 < 0,01 EWM-SC 1,94 < 0,05 ERM-DER 2,65 < 0,01 ERM-SC -3,07 < 0,01 

EWM-AW -  EWM-SK -0,18 0,43 ERM-AW -  ERM-SK m*  

EWM-CL 1,55 0,06 EWM-SJ 2,05 < 0,05 ERM-CL -  ERM-SJ -2,57 < 0,01 

EWM-NA 1,76 < 0,05 EWM-CH -  ERM-NA 1,06 0,14 ERM-CH -  

EWM-GO 1,41 0,08 EWM-I 1,59 0,06 ERM-GO -  ERM-I -3,00 < 0,01 

EWM-IM m*  EWM-M m* _ ERM-IM 2,08 < 0,05 ERM-M m*  

EWM-ST 1,50 0,07 EWM-OI m*  ERM-ST 2,57 < 0,01 ERM-OI m*  

Poznámka: m* – u mužů byla korelace signifikantní, u žen nikoli; ž* – u žen byla korelace signifikantní, u mužů nikoli 

Mediační analýza 

Mediační analýzu podle Barona and Kennyho (1986) jsme provedli ve třech následujících 

krocích. 

Krok 1 

V prvním kroku jsme provedli jednoduchou regresní analýzu s emoční vřelostí rodičů 

v dětství jako nezávislou proměnnou a potížemi v regulaci emocí jako závislou proměnnou. 

Emoční vřelost rodičů v dětství byla v našem souboru (N = 440) statisticky signifikantním 

prediktorem potíží v regulaci emocí (F(1, 438) = 47,538, p < 0,001). Model vysvětloval 9,8 % 

rozptylu výsledné proměnné (R2 = 0,098, srov. též tab. 11). 

  

https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173
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Tab. 11 Výsledky regresní analýzy 1 (N = 440) 

 Nestandardiz. koef. Standardiz. koef.    

 B SE Beta t p VIF 

Konstanta 52,514 1,848  28,417 < 0,001  

Emoční vřelost rodičů v dětství -0,402 0,058 -0,313 -6,895 < 0,001 1,000 

Krok 2 

Ve druhém kroku jsme provedli jednoduchou regresní analýzu s emoční vřelostí rodičů 

v dětství jako nezávislou proměnnou a soucitem se sebou jako závislou proměnnou. Emoční 

vřelost rodičů v dětství byla v našem souboru (N = 440) statisticky signifikantním prediktorem 

soucitu se sebou (F(1, 438) = 42,197, p < 0,001). Model vysvětloval 8,8 % rozptylu výsledné 

proměnné (R2 = 0,088, srov. též tab. 12). 

Tab. 12 Výsledky regresní analýzy 2 (N = 440) 

 Nestandardiz. koef. Standardiz. koef.    

 B SE Beta t p VIF 

Konstanta 44,198 2,344  18,858 < 0,001  

Emoční vřelost rodičů v dětství 0,481 0,074 0,296 6,496 < 0,001 1,000 

Krok 3 

V posledním kroku jsme provedli mnohonásobnou regresní analýzu s emoční vřelostí 

rodičů v dětství a soucitem se sebou jako nezávislými proměnnými a potížemi v regulaci emocí 

jako závislou proměnnou. Výsledky ukázaly, že oba prediktory vysvětlovaly dohromady 52,2 

% rozptylu výsledné proměnné (R2 = 0,522, F(2, 437) = 238,993, p < 0,001, srov. též tab. 13). 

Tab. 13 Výsledky mnohonásobné regresní analýzy 3 (N = 440) 

 Nestandardiz. koef. Standardiz. koef.    

 B SE Beta t p VIF 

Konstanta 76,420 1,812  42,173 < 0,001  

Emoční vřelost rodičů v dětství -0,142 0,045 -0,111 -3,197 0,001 1,096 

Soucit se sebou -0,541 0,027 -0,682 -19,708 < 0,001 1,096 

Mediační model na obrázku 2 zobrazuje standardizované regresní koeficienty vypočítané 

v krocích 1, 2 a 3. Výsledky ukázaly, že soucit se sebou byl signifikantním mediátorem efektu 
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emoční vřelosti rodičů v dětství na potíže v regulaci emocí. Vložením mediátoru se efekt 

emoční vřelosti rodičů v dětství snížil z hodnoty -0,31 na hodnotu -0,11. Nepřímý efekt soucitu 

se sebou tvořil 65 % celkového efektu emoční vřelosti rodičů v dětství na potíže v regulaci 

emocí (PM = 0,645). Sobelův test také prokázal signifikanci vztahu, z = -6,229, stand. chyba = 

0,044, p < 0,001. Můžeme tedy přijmout hypotézu H4. 

 

 

Obr. 2 Výsledky mediační analýzy (N = 440) 

Diskuse 

Hlavní zjištění této práce 

Výsledky našeho šetření prokázaly souvislost emoční vřelosti rodičů v dětství se soucitem 

k sobě i se schopností regulovat emoce. Zároveň potvrdily i úzký vztah neschopnosti soucítit 

se sebou s potížemi v regulaci emocí a odhalily, že soucit se sebou byl signifikantním 

mediátorem efektu emoční vřelosti rodičů v dětství na potíže v regulaci emocí. To odpovídá 

výsledkům řady dalších výzkumů, které prokázaly 1) vliv raných zkušeností s primárními 

pečovateli na schopnost soucítit se sebou v dospělosti (např. Marta-Simões, Ferreira, Mendes, 

2018); 2) vliv raných zkušeností s primárními pečovateli na schopnost regulace emocí 

v dospělosti (např. Kiel, Kalomiris, 2015); 3) souvislost mezi neschopností soucítit se sebou a 

potížemi v regulaci emocí (např. Diedrich et al., 2017) a 4) vliv soucitu se sebou coby mediátoru 

mezi ranými zkušenostmi z dětství a různými psychopatologickými symptomy (např. Neff, 

McGehee, 2010). Možné působení soucitu se sebou jako mediátoru mezi ranými zkušenostmi 

z dětství a potížemi v regulaci emocí ověřovali před námi ovšem pouze Vettese et al. (2011). 

Rozdíly mezi muži a ženami 

Co zajímavého jsme dále zjistili? Emoční vřelost nebo odmítání rodičů (a zvláště matky) 

v dětství korelovalo v našem souboru se soucitem k sobě i s potížemi v regulaci emocí 

signifikantně silněji u mužů než u žen. Čím to? Mohlo to být způsobeno tím, že ženy v našem 

souboru byly o něco starší a také vzdělanější než muži? Pravděpodobně nikoliv. Nenasvědčují 

-0,68 0,30 

Emoční vřelost 

rodičů v dětství 

Soucit se sebou 

Potíže 

v regulaci 

emocí 

-0,11 (-0,31) 

https://doi.org/10.1177/1359105316656771
https://doi.org/10.1177/1359105316656771
https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.01.006
https://doi.org/10.1111/papt.12107
https://doi.org/10.1080/15298860902979307
https://doi.org/10.1080/15298860902979307
https://doi.org/10.1007/s11469-011-9340-7
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tomu totiž ani výsledky dvoucestné vícerozměrné analýzy rozptylu (MANOVA), které 

neukázaly žádný signifikantní vliv vzdělání respondentů na sledované proměnné, ani jen nízké 

korelace mezi věkem respondentů a soucitem se sebou, resp. s potížemi v regulaci emocí. 

Je tedy možné, že by chování rodičů v dětství ovlivňovalo soucit k sobě i schopnost regulovat 

emoce více u mužů než u žen? Domníváme se, že ano. 

Takové možnosti nasvědčují například některé výsledky klasických etologických 

experimentů s makaky rhesus, které mimo jiné ukázaly, že mateřská deprivace měla výraznější 

vliv na opičí samce než na samice. Gene P. Sackett (1972, 1974) například zjistil, že opičí samci 

vyrůstající v izolaci nebyli v dospělosti vůbec schopni kopulovat, zatímco samice ano. Opičí 

samice vyrůstající v izolaci byly v dospělosti také zvědavější, schopnější se učit a sociabilnější 

než samci vyrůstající v izolaci. Henry A. Cross a Harry F. Harlow (1965) dále například ukázali, 

že samci vyrůstající v částečné izolaci se častěji sebepoškozovali než samice vyrůstající 

v částečné izolaci atd. 

Mezi chováním rodičů v dětství a soucitem k sobě v dospělosti jsme navíc zjistili silnější 

vztah u mužů než u žen i v dalších dvou nezávislých dotazníkových šetřeních (Benda, Faltová, 

Dvorská, 2017; Benda, Vyhnánek, 2019). Eliška Dvorská zjistila ve svém šetření u mužů (N = 

103) korelaci mezi emoční vřelostí rodičů v dětství a soucitem k sobě r = 0,64 zatímco u žen (N 

= 202) pouze r = 0,25 (z = 4,1, p < 0,001). Jan Benda zjistil u mužů (N = 102) korelaci mezi 

emoční vřelostí rodičů v dětství a soucitem k sobě r = 0,27 zatímco u žen (N = 200) pouze r = 

0,20. Tento druhý rozdíl ovšem nebyl statisticky významný (z = 0,6, p = 0,27). 

Limity 

1) K hlavním limitům této práce patří skutečnost, že jsme nepracovali s reprezentativním 

vzorkem populace. Sběr dat uskutečněný prostřednictvím webového rozhraní neumožňuje 

přesnou definici zkoumaných souborů. V našem souboru bylo výrazně vyšší procento 

vysokoškoláků, než by odpovídalo populaci České republiky. Výrazně také převažovaly ženy. 

Bylo by proto vhodné replikovat náš výzkum s využitím reprezentativního vzorku, případně 

pak výsledky srovnat také s výsledky dalších, jasně definovaných, například klinických vzorků. 

2) K dalším limitům naší práce patří skutečnost, že data byla získána výhradně prostřednictvím 

sebeposuzovacích dotazníků, jejichž výsledky mohou být zkresleny tendencí respondentů 

odpovídat sociálně žádoucím způsobem. V dalších studiích by proto bylo žádoucí využít také 

například strukturované rozhovory se zkušenými klinickými psychology, pozorování účastníků 

v reálných stresových situacích a případně také monitorování biologických, resp. 

https://doi.org/10.1037/h0032081
https://books.google.cz/books?id=-NZ-AAAAMAAJ
https://psycnet.apa.org/record/1965-09648-001
https://www.slideshare.net/janbenda1/emon-velost-rodi-soucit-se-sebou-a-nkter-typick-transdiagnostick-symptomy
https://www.slideshare.net/janbenda1/emon-velost-rodi-soucit-se-sebou-a-nkter-typick-transdiagnostick-symptomy
http://www.psychoterapeut.net/downloads/benda_vyhnanek_2019_pbsp.pdf
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neurofyziologických procesů, které provázejí soucit se sebou a regulaci emocí. 3) Respondenti 

posuzovali vřelost svých rodičů retrospektivně ve vzpomínkách a výsledky tedy mohly být 

zkresleny (selektivním) zapomínáním. Bylo by proto žádoucí uskutečnit také longitudinální 

výzkum, který by nejprve v dětství ověřoval vřelost rodičů a teprve po letech v dospělosti by 

pak zjišťoval míru soucitu k sobě a potíže v regulaci emocí. 4) Také mediační model 

naznačující kauzalitu je samozřejmě třeba interpretovat opatrně vzhledem k průřezové povaze 

dat. Testovali jsme navíc jen velmi jednoduchý model a v budoucnu by proto bylo vhodné 

vytvořit komplexnější model zahrnující i další potenciálně významné proměnné.  

Závěr 

V této práci jsme prověřili vztah mezi vřelostí rodičů v dětství, soucitem se sebou a regulací 

emocí. Soucit se sebou se ukázal být částečným mediátorem vztahu mezi emoční vřelostí rodičů 

v dětství a schopností regulovat emoce v dospělosti. A protože potíže v regulaci emocí jsou 

transdiagnostickým faktorem přítomným u mnoha duševních poruch (srov. Aldao et al., 2016; 

Beauchaine, Crowell, 2020; Weissman et al., 2019), přineslo naše šetření zajímavé podněty pro 

porozumění souvislostem mezi chováním rodičů v dětství, soucitem se sebou a jeho následným 

vlivem na regulaci emocí a potažmo i osobní pohodu a duševní zdraví. Věříme, že další studium 

transdiagnostických faktorů jako je soucit k sobě anebo regulace emocí pomůže obecně lépe 

porozumět příčinám duševních poruch i duševního zdraví a povede mimo jiné i k zásadní revizi 

v diagnostice duševních poruch (viz např. Kotov et al., 2017; Krueger, Eaton, 2015). 
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