
 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

Filozofická fakulta 

Katedra psychologie 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

MgA. Josef Bartoš 

 

Diagnostické možnosti měření empatie se zaměřením na českou adaptaci 

dotazníku A Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy  

 

Diagnostic methods of measuring empathy with focus on Czech adaptation 

of A Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy 

 

 

Praha, 2021                                                             Vedoucí práce: PhDr. Eva Höschlová, PhD.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval své vedoucí práce PhDr. Evě Höschlové, PhD. za 

veškerou oporu i inspiraci při psaní této práce. Má vděčnost patří i mým spolužačkám Petře 

Chmelíkové a Elišce Letové za podporu v situacích statistických nesnází. Děkuji také všem 

probandům, kteří svolili k účasti na výzkumu a obětovali tak svůj cenný čas.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně, že jsem řádně citoval všechny 

použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia 

či k získání jiného nebo stejného titulu.  

 

V Praze dne 10. května 2021. ……………………… 

 MgA. Josef Bartoš 

  



 

 

Abstrakt 

Schopnost vžít se do druhého člověka, pochopit jeho emoční rozpoložení představuje základní 

sociální strategii každodenního života. Předkládaná práce se věnuje tématu empatie a 

psychodiagnostickým možnostem jejího měření. Za tímto účelem autor v přehledové části 

představuje výchozí teoretický rámec, aktuální pojetí termínu empatie založené na 

multidimenzionálním modelu. Navazuje představením existujících inventářů a věnuje se 

podrobněji A Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy. Cílem empirické části bylo 

přeložit zmíněný dotazník a ověřit jeho psychometrické kvality na české populaci. Šetření se 

zúčastnilo 260 osob (57,7% žen), věkový průměr činil 30,73 let, směrodatná odchylka 9,6 let. 

Za účelem administrace byl inventář přeložen paralelním překladem třemi profesionály. 

Ověřována byla pětifaktorová struktura dotazníku pomocí konfirmační faktorové analýzy. 

Výsledky prokázaly poměrně dobrou shodu modelu s daty. Avšak z důvodu nedostatečných 

faktorových náloží bylo třeba odstranit 5 položek (3 položky z faktoru online simulation, 1 

položka z faktoru proximal responsivity a 1 položka z faktoru peripheral responsivity); 

původní 31 položková verze inventáře má v českém překladu 26 položek. Reliabilita vnitřní 

konzistence byla ověřena pomocí Cronbachovo alfa: perspective taking (0,86), online 

simulation (0,75), emotion contagion (0,64), peripheral responsivity (0,67), proximal 

responsivity (0,70) a celková škála (0,85). Výsledky ukazují, že českou verzi inventáře je 

možné použít k dalším výzkumným účelům. 

 

Klíčová slova 

empatie; psychometrie; multidimenzionální model; A Questionnaire of Cognitive and 

Affective Empathy  



 

 

Abstract 

The ability to identify yourself with others, or to understand their emotional states, is one of 

the fundamental strategies of everyday life. This presented thesis is focused on the theme of 

empathy and psychodiagnostic potential for measuring it. For this purpose, the author presents 

an initial theoretical framework, the current notion of empathy based upon multidimensional 

model. He then shows existing inventories and discusses the Questionnaire of Cognitive and 

Affective Empathy in a greater detail. The aim of the empirical part is to translate this 

questionnaire, and to verify its psychometric qualities on the Czech population. The sample 

consisted of 260 participants (57,7% of women), average age was 30,73 years and standard 

deviation 9,6 years. To carry on the research, the inventory was parallelly translated by three 

professionals. The research then investigated the five-factor model through confirmatory 

factor analysis. The results show that the five-factor model fits the Czech data quite well. 

Nonetheless, five items had to be excluded due to poor factor loadings (3 from factor online 

simulation, 1 from factor proximal responsivity, 1 from factor peripheral responsivity); 

the original 31-item questionnaire has its Czech version with 26 items only. Reliability of 

internal consistency was verified by Cronbach’s alfa: perspective taking (0,86), online 

simulation (0,75), emotion contagion (0,64), peripheral responsivity (0,67), proximal 

responsivity (0,70) and entire scale (0,85). The results show that the Czech version might be 

used for further scientific research and experimental use. 
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Affective Empathy
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Úvod 

Empatie patří bezesporu mezi schopnosti, které užíváme v našem každodenním 

životě. Její míra zásadně ovlivňuje naše mezilidské vztahy, blízkost k druhým osobám či 

naopak může mít podíl na sociálním vyloučení. Proliferace tohoto termínu do běžné řeči se 

doslova vymkla kontrole. Někdy se může zdát, že přesně víme, co empatie znamená; každý 

se na moment stává psychologem odborníkem, protože máme pocit, že se jedná o proces 

nám vlastní, a tedy známý. Domnívám se však, že tato představa je mylná. Většinou totiž 

dokážeme popsat situaci, kdy jsme empatičtí. Když ale přijde na „lámání chleba“, naše 

možnosti vyjádření se najednou zdají být omezené, najednou jako kdyby nám došla slova a 

termíny. Mou domněnku odráží i fakt, že neexistuje všeobecně přijímaná definice tohoto 

termínu.  

Avšak uvědomění situací, v nichž jsme empatičtí k druhým, nám umožňuje tyto 

situace popsat a danou schopnost měřit. Možnost říci, zda je někdo empatický nebo není, 

se pak zdá být velmi užitečná v různých situacích. V běžném životě může znalost její míry 

ovlivnit například výběr zaměstnance na určitou pozici, v profesionálním světě 

psychologie nám pak může například pomoci posoudit efektivitu psychoterapeutického 

procesu. Nastíněné příklady představují jen velmi malou výseč ze situací, v nichž může být 

znalost míry empatie důležitá. A proto se domnívám, že je záhodné mít k dispozici metody 

pro její měření. Rozhodl jsem se tedy zasvětit svou bakalářskou práci překladu a ověření 

psychometrických kvalit inventáře A Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy1, 

který vytvořili Reniers et al. (2011). Výše zmíněné důvody pak posiluje fakt, že v českém 

prostředí nedisponujeme žádnou komplexní metodou, kterou by bylo možné empatii měřit. 

Základ pro vytvoření psychodiagnostického nástroje tvoří teoretického ukotvení, 

zarámování testovaného fenoménu. Proto se v první kapitole přehledové části krátce 

zaměřím na ty definice empatie, které vznikly v posledních dvaceti letech. Toto časové 

vymezení jsem použil záměrně – převratným momentem v jejím výzkumu představovalo 

objevení zrcadlových neuronů v devadesátých letech (Ferrari & Rizzolatti, 2014), ale také 

objevení a postupné zdokonalování zobrazovacích metod2, díky kterým bylo možné 

zkoumat biologické aspekty tohoto procesu. 

 
1 V práci budu používat i zkratku názvu QCAE. 
2 Mezi mnohými například hojně užívaná metoda funkční magnetické rezonance – fMRI. (Glover, 2011) 
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Ačkoliv v českém jazyce neexistuje komplexní metoda pro měření empatie, 

v anglickém jazyce jich od konce šedesátých let minulého století vzniklo mnoho 

(Neumann et al., 2015). Ve druhé kapitole se tak zaměřím na existující inventáře, poskytnu 

jejich krátký popis, vysvětlím jejich teoretické pozadí a představím vybrané údaje o jejich 

validitě a reliabilitě. Cílem této části je dotvoření psychodiagnostického panoramatu 

v oblasti měření empatie. Zároveň osvětlím důvody, proč jsem z této pestré palety vybral 

právě titulní metodu. 

Ve třetí kapitole se koncentruji výhradně na A Questionnaire of Cognitive and 

Affective Empathy. Referuji zejména o jeho teoretických základech, o jeho vývoji i aktuální 

podobě, ale také o jeho limitech. Na závěr této části pak uvádím dostupné údaje o validitě a 

zaměřuji se na výsledky již existujících validizačních studií. 

Čtvrtou kapitolou začíná výzkumná část, nastiňuji v ní cíle výzkumného projektu. V 

páté kapitole se pak věnuji designu šetření, popisuji typ výzkumu i metody získávání, 

zpracování a analýzy dat. Komentuji také etické zásady spojené s realizací tohoto projektu. 

Detailní charakteristiku výzkumného souboru poskytuji v šesté kapitole a v navazující 

sedmé kapitole pak představuji výsledky statistické analýzy dat – konkrétně referuji o 

výsledcích položkové analýzy, konfirmační faktorové analýzy a vnitřní konzistence. 

V závěrečné osmé kapitole pak interpretuji a srovnávám výsledná data a zamýšlím se také 

nad možnými limity této práce. 

Podkladem i inspirací ke zpracování této práce byla nejen originální studie 

představující titulní metodu (Reniers et al., 2011), ale také validizační studie na vzorku 

francouzském (Myszkowski et al., 2017), italském (Di Girolamo et al., 2017), 

portugalském (Queirós et al., 2018), čínském (Liang et al., 2019), a také na vzorku klinické 

populace (Brunet-Gouet et al., 2019; Horan et al., 2015; Michaels et al., 2014). Stabilním 

opěrným bodem mi také byla přehledová studie mapující dosud vyvinuté metody na 

měření empatie (Neumann et al., 2015). Od této základní výbavy textů jsem pak postupně 

skrze různé odkazy nalezl arsenál sekundární literatury, který mi pomohl zasadit zvolený 

výzkumný projekt do celkového kontextu aktuálního vědeckého bádání v této oblasti. 

V práci cituji podle normy American Psychological Organization (2010). 
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Literárně přehledová část 

1. Empatie a její aktuální pojetí  

Empatie představuje jedno z nejčastěji diskutovaných témat nejen v oblasti 

psychologie. Dá se bez nadsázky říci, že právě míra empatie výrazně zasahuje do běžného 

každodenního života jedince, a proto se již od druhé poloviny devatenáctého století, kdy 

německý filosof Theodor Lipps poprvé použil německý termín Einfühlung a následně jej 

Edward Titchener přeložil do anglického jazyka jako empathy, napsalo mnohé. 

Pozoruhodným jevem však zůstává, že česká literatura příliš tuto důležitost nereflektuje. 

Téma empatie se skrývá v dílčích publikacích a monografiích věnovaných jiným tématům, 

zevrubné a odborné shrnutí tohoto konceptu v českém jazyce dosud nevyšlo.  

V následujících odstavcích se zaměřím na taková pojetí empatie, která se zdají být 

relevantní i z pohledu aktuálního vědeckého výzkumu. Není náhodou, že právě tato pojetí 

se následně propisují do tvorby samotných inventářů, představují přímou aplikaci těchto 

teorií. Historický vývoj termínu pak ponechávám stranou, jelikož se nejedná o hlavní téma 

této práce.3 

Definic empatie vzniklo nepřeberné množství. Ani v posledních dvaceti letech snaha 

o teoretické uchopení tohoto konceptu neutuchá. Colman (Colman, 2009, s. 248) například 

definoval empatii následovně: „Schopnost porozumět a vstoupit do pocitů a emocí druhých 

lidí nebo schopnost zažívat z pohledu druhé osoby.“ V podobném duchu také popisuje 

empatii Preston (Preston, 2007, s. 428): „Sdílený emocionální zážitek, který nastává, když 

člověk (subjekt) cítí podobou emoci jako druhý (objekt), což je výsledkem vnímání 

rozpoložení druhého.“ Existují ale i definice, v nichž jejich autoři zdůrazňují jisté 

charakteristiky, kterými se liší od ostatních. Tak například Geer et al. (Geer et al., 2000, s. 

101) zahrnují do jejich vymezení i následné behaviorální reakce: „Schopnost vnímat věci 

z pohledu druhého člověka, zažívat jejich emoce a chovat se soucitně.“ Někteří dokonce 

mluví i o prosociálním chování: „Schopnost soucítit s druhými lidmi, porozumět jeho/jejím 

myšlenkám a pocitům, oddělit naše vlastní myšlenky a emoce od těch pozorovaných u 

jiných a reagovat přiměřeným prosociálním a nápomocným chováním.“ (Oliveira-Silva & 

Gonçalves, 2011, s. 201) U této definice si také můžeme všimnout důrazu na odlišení 

vlastního já od ostatních. Existují ale i taková pojetí, která právě tuto distinkci 

 
3 Historickou analýzu, ale i kontext pojmu lze nalézt například v následujících publikacích: Coplan & Goldie, 

2011; Lanzoni, 2018. 
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minimalizují: „Schopnost ocenit emoce ostatních s minimálním odlišením vlastního self a 

self ostatních.“ (Decety & Michalska, 2010, s. 886) Jiní zase zvýrazňují prediktivní funkci 

empatie a blíží se tak k termínu emoční inteligence: „Schopnost anticipovat a sdílet 

emoční rozpoložení druhých.“ (Pelligra, 2011, s. 170) 

Výše zmíněné definice představují úzký výběr z možností, na kterém jsem se snažil 

ilustrovat velký záběr i šíři pohledů. Cuff et al. (2016) v obsáhlé review studii 

identifikovali celkem osm nejčastěji diskutovaných oblastí, sporných bodů, které 

v následujícím shrnutí budu formulovat ve formě otázek: 

1. Obsahuje empatie pouze kognitivní složku, pouze afektivní složku, nebo obojí? 

2. Měla by definice empatie zahrnovat i další související koncepty jako například 

sympatii nebo soucit? 

3. Má být vyvolaný emocionální stav objektu totožný se stavem subjektu? 

4. Funguje empatie na základě pozorování živého člověka, nebo stačí i jiný 

podnět4? 

5. Rozlišujeme mezi námi a ostatními, nebo naopak splývá naše já s já pozorované 

osoby? 

6. Jedná se o stabilní osobnostní charakteristiku, nebo o výsledek aktuální situace? 

7. Můžeme do definice empatie zahrnout i následnou behaviorální reakci, tedy 

naše chování? 

8. Funguje empatie spíše nevědomě, nebo ji lze vědomě kontrolovat? 

Na základě této analýzy pak navrhují vlastní definici empatie: „Empatie je emoční 

reakce (afektivní empatie), která je závislá na vzájemné interakci osobnostních 

charakteristik a vlivu prostředí. Proces empatie je automatický, ale lze jej také ovlivnit 

vlastní kontrolou. Výsledná emoce je podobná té, kterou vnímáme (přímo zakoušená nebo 

představovaná). Zároveň jsme si vědomi (kognitivní empatie) podnětu emoce s tím, že 

chápeme, že zdroj této emoce přichází z vnějšího prostředí.“ (Cuff et al., 2016, s. 150)  

V následujících dvou podkapitolách představím konkrétněji první dva identifikované 

body, v nichž panuje prozatím největší konsenzus napříč vědeckou literaturou. Jejich 

správné porozumění je zároveň klíčové pro tvorbu psychodiagnostických testů. 

 

 
4 Například příběh v knize či jiná média, která jsou schopna zprostředkovat příběhy, zážitky, emoce. 
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1.1 Multidimenzionální přístup 

Rozdělení na afektivní a kognitivní složku dominuje napříč texty posledních 

desetiletí. Kognitivní empatie představuje schopnost porozumět tomu, jak se ostatní lidé 

cítí (Di Girolamo et al., 2017). Často se přirovnává k theory of mind (ToM), tedy ke 

schopnosti vnímat, že i ostatní mají svou vlastní mysl, která je odlišná od té naší (Blair, 

2005). Někteří autoři však rozlišují jemnou nuanci v tom, že ToM nás informuje o myslích 

druhých, kdežto kognitivní empatie se zaměřuje na jejich emocionální stav (Reniers et al., 

2011). Druhou složku pak představuje afektivní empatie. Tou se rozumí naše vlastní 

emocionální reakce na vnímaný podnět, k čemuž nepotřebujeme nutně tento stav chápat 

(Leiberg & Anders, 2006). Důležité je ale také zmínit, že není totožná s jiným fenoménem, 

který se nazývá emotional contagion, nebo-li emoční kontaminace5. Použití slova 

kontaminace vyjadřuje pravou podstatu tohoto jevu, emoční stav se totiž přenáší beze 

změny, je totožný u subjektu i objektu, kdežto afektivní empatie nám nemusí nutně 

zprostředkovat totožnou emoci (Di Girolamo et al., 2017). Reniers et al. (2011) například 

považují emoční kontaminaci jako součást afektivní empatie, nepovažují ji však za její 

výlučnou podstatu. 

Na distinkci těchto dvou složek poukazuje i výzkum empatie u klinické populace. 

Blair (2005) v rozsáhlé studii poukazuje na to, že lidé s poruchou autistického spektra mají 

problémy s kognitivní empatií, kdežto afektivní empatie může zůstat intaktní. Naopak 

psychopatičtí pacienti vykazují snížené hodnoty afektivní empatie, kdežto kognitivní 

složka může být zachována. Dokazují to i provedené validizační studie psychometrických 

metod zaměřených na empatii (Brunet-Gouet et al., 2019; Horan et al., 2015; Michaels 

et al., 2014), kterým se budu věnovat v příslušné kapitole. 

Vzhledem k výše zmíněnému dělení je zřejmě dnes nejpřijímanějším modelem 

empatie ten, který navrhl v roce 2005 Simon Baron-Cohen (2005). Dle něj probíhá 

samotný proces ve dvou stádiích. První, nižší stádium se vyvíjí dříve a je jím právě 

emocionální, afektivní část empatie. Poté následuje druhé, vyšší stádium, tedy kognitivní 

empatie, která obsahuje kompletní zpracování veškerých přijatých informací. 

 

 
5 Emotion contagion, nebo-li emoční kontaminace je automatické odrážení emocí ostatních. (Hatfield et al., 

2011) 
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1.2 Empatie versus sympatie 

Současní badatelé v oblasti empatie se povětšinou shodují, že empatie by neměla 

obsahovat jiné, jakkoliv přidružené koncepty (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004; Reniers 

et al., 2011). Nejčastěji se děje opak z důvodu, že běžní lidé i profesionálové zaměňují 

téměř jako synonyma dva koncepty – empatii a sympatii. Oba fenomény totiž fungují na 

stejném podkladu a velmi často se pak objevují společně. Jollife a Farrington (2006) pro 

lepší odlišení používají následující příklad: můžeme si být vědomi i zažívat emoce smutku 

druhého člověka (empatie) a zároveň můžeme být znepokojeni, mít obavy o tohoto člověka 

(sympatie), nebo také si můžeme říkat, že si to zaslouží (empatie přítomna, sympatie 

nikoliv). 

Baron-Cohen a Wheelwright používají jiný příklad, v němž sympatie ústí v přímou 

akci: „Když procházíte v zimě kolem bezdomovce a tato situace vás nenechá chladným a 

dotkne se vás tak, že byste mu chtěli pomoci, pak by se toto počítalo jako sympatie. 

Nicméně pokud jste prožili určitou emoci (lítost, soucit) vzhledem k emoci tohoto 

bezdomovce (zoufalství, beznaděj), ale nepocítili jste žádnou touhu mu pomoci, něco 

udělat, abyste ho zbavili jeho utrpení, pak by se toto počítalo jako empatie, nikoliv jako 

sympatie.“ (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004, s. 165) 

Pro lepší ilustraci pak autoři používají i grafické znázornění, které přesněji ukazuje 

souvislost jednotlivých složek empatie a sympatie jakožto komponenty afektivní empatie: 

 

Obrázek 1 – Grafické vyobrazení vzájemné souvislosti empatie a sympatie (Baron-Cohen 

& Wheelwright, 2004) 
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2. Možnosti měření empatie  

Jak už bylo řečeno, míra empatie člověka zcela zásadně ovlivňuje jeho sociální 

vztahy. Vzhledem k tomu, že lidský život je organizován v sociálních skupinách, 

v lidských kolektivech, může být právě schopnost být empatický zcela zásadní pro životní 

úspěch ve všech ohledech. Proto se zdá být užitečné, abychom mohli tuto charakteristiku 

měřit a následně porovnat s populační normou. A nejedná se pouze o již zmíněné případy 

klinické populace. Empatie může hrát důležitou roli například v pedagogickém procesu, 

její diagnostiku bychom tedy mohli uplatnit při výběru pedagogů, nebo i v pracovním 

prostředí při vedení zaměstnanců.  

Z tohoto důvodu se v nadcházejících kapitolách zaměřím na výčet nejpoužívanějších 

a nejčastěji citovaných nástrojů pro měření empatie. Tento výčet nemá za cíl podat 

vyčerpávající seznam metod, naopak se v něm zaměřuji na ty inventáře, které jsou 

relevantní i dnes a mohou být přínosem pro současný výzkum. Tento aspekt zároveň 

reflektuje jejich užití v psychometrickém výzkumu.6 U každého nástroje uvádím stručnou 

charakteristiku a vybrané údaje o jeho reliabilitě a validitě.  

Ačkoliv jsem v předchozích kapitolách uvedl, že u multidimenzionality empatie 

panuje oborový konsenzus, stále existují takové inventáře, které tento aspekt popírají. 

Jedná se buď o dotazníky staršího data, případně o takové metody, jejichž autoři se 

záměrně rozhodli tento fakt ignorovat z různých důvodů, kupříkladu Empathy Quotient 

Baron-Cohena a Wheelwrighta (2004), jemuž se budu věnovat v následující sekci. Z tohoto 

důvodu kapitolu člením na testy unidimenzionální a na testy multidimenzionální. 

 

2.1 Testy založené na unidimenzionálním přístupu 

Hogan Empathy Scale (HES) je jedním z nejstarších a zároveň nejpoužívanějších 

nástrojů pro měření empatie. Vyvinul jej americký psycholog Robert Hogan v roce 1969, 

má 64 položek a většina z nich byla přebrána z dříve vzniklých testů: 31 položek z 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (1943) a 25 položek z California 

Psychological Inventory (1964). Zbývajících 8 položek pak vyvinul sám Hogan. Obsahuje 

4 škály: social self-confidence, even-temperedness, sensitivity a non-conformity. (Hogan, 

 
6 Obsáhlý výčet psychodiagnostických metod pro měření empatie poskytuje například Neumann et al. (2015) 

v kapitole nazvané Measures of Empathy. 
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1969) Proband má na výběr pouze dvě možnosti: true nebo false. Metoda si zakládá na 

Hoganově definici empatie, kterou popsal jako „intelektuální porozumění stavu druhého 

člověka bez toho, aniž bychom jeho pocity skutečně zažívali.“ (Hogan, 1969, pp. 307–308) 

Jeho definice přijímá tedy pouze kognitivní aspekt empatie, a naopak zcela vylučuje 

možnost afektivní složky. 

Ačkoliv byla tato metoda užívána hojně zejména v 70. a 80. letech, později se 

objevily četné pochybnosti o psychometrických vlastnostech tohoto nástroje. Nejčastěji se 

objevuje kritika nedostatečné korelace s jinými podobnými inventáři, nekonzistentní 

výsledky provedených replikační studií, ale také všeobecně se jako problematická zdá 

validita (konvergentní a diskriminační validita) i reliabilita (vnitřní konzistence). (Froman 

& Peloquin, 2001) Autoři novějších testů pak upozornili na fakt, že tento test měří spíše 

sociální kompetence, nežli empatii jako takovou (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004, 

Davis, 1983).  

Balanced Emotional Empathy Scale (BEES) vyvinul v roce 2000 Albert Mehrabian. 

Dotazník se skládá z 30 položek, polovina z nich je formulována kladně, druhá polovina 

záporně. Proband vyplňuje souhlas na devítibodové stupnici v rozmezí -4 (very strong 

disagreement) až +4 (very strong agreement). Existuje také zkrácená verze o 7 položkách. 

Jak již název napovídá, Mehrabian zaměřil tento nástroj na měření pouze afektivní složky, 

což je uváděno také jako jeho hlavní nevýhoda při měření empatie jakožto 

multidimenzionálního konceptu. 

Z dohledaných údajů o reliabilitě tohoto nástroje je známo, že vnitřní konzistence 

měřená pomocí Cronbachovo alfa se pohybuje v rozmezí 0,81 (Shapiro et al., 2004) až 

0,90 (Courtright et al., 2005). Sám Mehrabian uvádí vnitřní konzistenci 0,87 stejně jako 

test-retest realiabilitu po šestitýdenním odstupu 0,77 (Mehrabian, 1997). 

Z údajů o validitě lze například uvést, že BEES pozitivně koreluje s Emotional 

Empathetic Tendency Scale (Smith et al., 2006) a Basic Empathy Scale (Jolliffe & 

Farrington, 2006), naopak negativně koreluje s agresivním chováním (Smith et al., 2006).  

Empathy Quotient (EQ) vyvinuli v roce 2004 Simon Baron-Cohen a Sally 

Wheelwright (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). Jedná se o 60 položkový inventář, 

z nichž 20 je kontrolních. Proband pro odpověď využívá čtyřbodovou stupnici na kontinuu: 

strongly agree – agree slightly – disagree slightly – disagree strongly. Autoři původně 
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plánovali rozdělit položky podle dnes obecně přijímaného konceptu na kognitivní a 

afektivní složku, nicméně nakonec zvolili unidimenzionální přístup7: „…nejčastěji se 

afektivní i kognitivní složka projevují společně, a proto nemohou být tak jednoduše 

odděleny.“ (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004, s. 166) Empatii pak v téže studii popsali 

jako prostředek, který nám umožňuje porozumět ostatním, předpovědět jejich chování a 

zároveň zakusit jejich emocionální stav. Reniers et al. (Reniers et al., 2011) však uvádějí, 

že právě všeobjímající aspekt této definice umožňuje zahrnout i jevy, které se sice vztahují 

k mezilidské interakci, avšak ne nutně k empatii. 

Vnitřní konzistence (Cronbachovo alfa) tohoto nástroje se uvádí v rozmezí 0,78 

(Kim & Lee, 2010) až 0,87 (Hambrook et al., 2008), sami autoři pak oznámili hodnotu 

0,92 (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). Test-retest pak nezávislé studie reportují po 12 

a 4 měsíčním odstupu hodnotu 0,84 (Kim & Lee, 2010, Lawrence et al., 2004), sami 

autoři uvedli v původním textu hodnotu 0,92 (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). 

Vzhledem k validitě nástroje byla například nalezena pozitivní korelace se třemi 

subškálami Interpersonal Reactivity Idex (Davis, 1983), konkrétně perspective taking, 

empathetic concern a fantasy, kdežto se čtvrtou (personal distress) korelovala negativně 

(Kim & Lee, 2010). Nízká skóre pak byla prokázána u osob s poruchou autistického 

spektra a Aspergerovým syndromem (Lawrence et al., 2004). 

 

2.2 Testy založené na multidimenzionálním přístupu 

Interpersonal Reactivity Index (IRI) vyvinul Mark Davis v roce 1983. Má 28 

položek, jedná se o výroky, na něž je možné odpovědět na pětistupňové škále na kontinuu 

does not describe me well – describes me very well. Má celkem 4 subškály, kterým 

odpovídá vždy 7 položek dotazníku. Subškály perspective taking a fantasy mají měřit 

kognitivní složku, kdežto empathic concern a personal distress naopak afektivní složku. 

(Davis, 1983) Davis definoval empatii jako „reakci jedince na vnímané zážitky druhých.“ 

(Davis, 1983, s. 113) 

Vnitřní konzistence tohoto nástroje (Cronbachovo alfa) se pohybovala v rozmezí 

0,73–0,83 na nizozemském vzorku (De Corte et al., 2007), u čínského vzorku pak 0,65–

 
7 Jiní autoři (Muncer & Ling, 2006, Berthoz et al., 2008) však při konfirmační analýze tohoto nástroje na 

základě svých dat navrhli tří dimenzionální přístup. Lawrence et al. (2004) navrhují následující faktory: 

kognitivní empatie, afektivní reaktivita a sociální dovednosti. 
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0,70 (Siu & Shek, 2005). Autoři reportovali rozmezí hodnot 0,71–0,77 (Davis, 1983). 

Ověření pomocí test-retest metody přineslo po dvou týdenním odstupu hodnoty 0,68–0,83 

(Siu & Shek, 2005). 

Škála personal distress negativně koreluje s HES, kdežto ostatní tři subškály korelují 

mírně až silně (Davis, 1983). Stejný vzorec můžeme nalézt i u korelace s EQ (Kim & Lee, 

2010). Existují ale pochybnosti o faktorové struktuře, kterou se nepodařilo v několika 

případech na jiných vzorcích replikovat (Alterman et al., 2003). 

Basic Empathy Scale (BES) vytvořili Darrick Jolliffe a David Farrington v roce 

2006. Jedná se o 40 položkový inventář, z nichž polovina je formulována kladně a 

polovina záporně. Probandi odpovídají na pětistupňové škále na kontinuu strongly 

disagree (1) až strongly agree (5). Autoři při tvorbě položek zaměřili svou pozornost na 4 

ze základních emocí – strach, smutek, hněv a štěstí. Tímto přístupem se chtěli vyhnout 

problematice emočně nespecifických stavů (například nervozita, úzkost nebo naštvání), 

které vnímali jako problematické u jiných diagnostických nástrojů. Existuje také zkrácená 

20 položková verze (Neumann et al., 2015). Jolliffe a Farrington využívají definici empatie 

jiných autorů (Cohen & Strayer, 1996), která jasně odděluje kognitivní a afektivní složku: 

„porozumění a sdílení emočního rozpoložení nebo situací jiných lidí.“8 

Získané údaje o vnitřní konzistenci (Cronbachovo alfa) se pohybují mezi 0,71 (Carré 

et al., 2013) až 0,83 (Stavrinides et al., 2010). Sami autoři pak uvádějí 0,87 (Jolliffe & 

Farrington, 2006). Hodnota test-retest metody po třítýdenním odstupu na francouzském 

vzorku činila 0,66 (D’Ambrosio et al., 2009) a po čtyřtýdenním odstupu na čínském 

vzorku 0,77 (Geng et al., 2012). 

Sami autoři pak o validitě tohoto nástroje uvádějí, že pozitivně koreluje s výslednými 

skóry IRI, ale také s přívětivostí, otevřeností, svědomitostí (pouze u mužů) a 

neuroticismem (pouze u žen). (Jolliffe & Farrington, 2006) Na italském vzorku pak 

pozitivně korelovala s BEES (Albiero et al., 2009). Naopak negativní korelace byla 

nalezena v souvislosti s alexitymií, avšak pouze u kognitivní složky (Jolliffe & Farrington, 

2006). 

 

 
8 Reniers et. al (2011) uvádí, že převzatá definice sice vhodně odděluje afektivní a kognitivní složku, avšak 

dle jejich názoru jí schází přesnost v tom, že při měření nutně nevyděluje další vlastnosti běžné při 

mezilidské interakci (konkrétnější příklad však neuvádějí). 
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Po zvážení dostupných metod jsem se pro účely české adaptace rozhodl vybrat 

inventář A Questionnaire of cognitive and Affective Empathy (Reniers et al., 2011), který 

detailněji komentuji v následující sekci. K této volbě mě vedlo následující: 

- autoři se snaží nejenom překonat limity dosud existujících dotazníků, budují ale 

také novou metodu na základě silných stránek předchozích inventářů, 

- teoretické ukotvení dotazníku odpovídá aktuálním evidence-based přístupům 

k fenoménu empatie popsaných v úvodních kapitolách, 

- v době přípravy výzkumného projektu se jednalo o nejaktuálnější publikovanou 

metodu, 

- zároveň v době přípravy již byly dostupné validační studie, se kterými tak bylo 

možné výsledky tohoto výzkumu porovnat. 
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3. A Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy 

 A Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy (Dotazník kognitivní a 

afektivní empatie) byl publikován v roce 2011 v periodiku Journal of Personality 

Assessment kolektivem autorů Renate Reniers, Rhiannon Corcoran, Richard James Drake a 

Nick Shryane (Reniers et al., 2011). Autorský tým se tvorbou nového inventáře pokusil 

překročit mnohé limitace dosud existujících metod a zároveň se snažil reflektovat aktuální 

přístupy ke konceptu empatie. V následujících podkapitolách se zaměřím na jeho základní 

popis, psychometrické vlastnosti, ale i možné překážky při jeho implementaci do běžné 

psychometrické praxe. 

 

3.1 Teoretické ukotvení 

Autoři ve zmíněném textu poukazují na obtíže při definování empatie a zejména na 

fakt, že neexistuje obecně přijímaná definice. Ačkoliv přiznávají, že je třeba formulovat 

novou, sami vlastní verzi nenabízí. Zdůrazňují však podmínky, které by nová definice 

empatie měla splňovat: 

- empatie by měla být pojímána jako multidimenzionální koncept, měla by být 

rozdělena na kognitivní a afektivní empatii, 

- kognitivní empatie by měla obsahovat správné porozumění emocí druhých a 

oddělit ji tak od ToM9, 

- definice by měla být precizní, aby nedovolila zahrnout do empatického procesu 

reaktivní emoce, například sympatii, 

- afektivní empatie by měla zahrnovat jak citlivost k emočním rozpoložením 

ostatních, tak jejich prožívání, 

- měla by zahrnovat fakt, že člověk je v tomto procesu schopen odlišit své já od 

ostatních. 

Autoři nakonec uvádí alespoň pracovní definice termínů kognitivní a afektivní 

empatie, na jejichž základě konstruovali zmíněný dotazník. „Kognitivní empatií rozumíme 

schopnost vytvářet mentální reprezentace emočních stavů ostatních, afektivní empatií pak 

schopnost vnímat a zprostředkovaně zažívat emoce ostatních.“ (Reniers et al., 2011, s. 85) 

 
9 Autoři přiznávají, že kognitivní empatie i ToM zřejmě fungují na podobném principu, avšak první se 

zaměřuje na rozeznání emocí, druhá na rozeznání kognice jiného člověka. (Reniers et al., 2011) 
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3.2 Vývoj a aktuální podoba dotazníku 

Položky tohoto dotazníku byly vybrány z jiných, již existujících dotazníků. 

Konkrétně autoři použili následující metody: EQ, HES, Impulsiveness-Venturesomness-

Empathy Inventor10 (subškála Empatie) a IRI.11 Na selekci otázek se podíleli Birgit A. 

Völlm a jedna z autorek Renate Reniers. Probíhala tak, že obě psycholožky hodnotily 

jednotlivé položky, zda vyhovují definicím obou faktorů uvedeným výše. V případě shody 

byly položky do dotazníku zahrnuty. Pokud se ve svém soudu Völlm a Reniers lišily, byla 

položka posouzena Rhiannon Corcoran. První verze inventáře obsahovala celkem 65 

položek, z nichž 29 otázek testovalo kognitivní empatii a 35 otázek se zaměřovalo na 

afektivní empatii. Probandi odpovídali na čtyřstupňové Likertově stupnici:  

strongly disagree – slightly disagree – slightly agree – strongly disagree. 

První administrace dotazníku proběhla ve dvou skupinách (první skupina: 640 

participantů, z nichž bylo 434 žen a 206 mužů, druhá skupina: 318 participantů, z nichž 

bylo 230 žen a 88 mužů12), jež byly podrobeny odlišným statistickým testům.13 Do finální 

verze dotazníku pak byly zahrnuty ty položky, jejichž faktorová nálož přesahovala hranici 

0,4. Výsledná verze tak obsahuje 31 položek. Exploratorní konfirmační analýza dále 

pomohla autorům odhalit celkem 5 subškál, které po bližším přezkoumání pojmenovali a 

definovali následovně: 

- perspective taking (PET) – vnímání věcí z pohledu druhého člověka14, 

- emotion contagion (EC) – bezděčné zrcadlení emocí ostatních15, 

- online simulation16 (OS) – ztotožnění se s druhým člověkem pomocí představy, 

co tato osoba prožívá17, 

 
10 Impulsiveness-Venturesomness-Empathy Inventor je dotazník vytvořený Hansem Eysenckem a Sybilou 

Eysenck v roce 1978. Obsahuje 63 položek, které jsou rozděleny do tří subškál: Impulsiveness, 

Venturesomeness a Empathy. Na otázky je možno odpovídat pouze ano nebo ne. (Eysenck & Eysenck, 1978) 
11 Autoři měli v úmyslu zároveň využít položky dotazníku Balanced Emotional Empathy Scale, nicméně 

nezískali povolení od původních tvůrců tohoto inventáře. 
12 Detailnější údaje o vzorku (věkový průměr, věkové rozmezí, směrodatná odchylka) kolektiv autorů 

neuvádí. 
13 Za účelem ověření validity testovaného nástroje byly ve skupinách zadány dále tyto testy a inventáře: The 

Trait Empathic Anger Scale, The Barratt Impulsiveness Scale, The Impulsivity Inventory, The Life History 

of Aggression Questionnaire, The Short Expagg Questionnaire, The Levenson Self-Report Psychopathy 

Scale, The MACH–IV a BES. 
14 Příklad: I can easily work out what another person might want to talk about. (Reniers et al., 2011, s. 88) 
15 Příklad: I am happy when I am with a cheerful group and sad when the others are glum. (Reniers et al., 

2011, s. 88) 
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- proximal responsivity (PRR) – výsledek empatického chování, emocionální 

reakce na druhé, v blízkém sociálním kontextu18,  

- peripheral responsivity (PER) – totéž jako předchozí subškála, avšak ve 

vzdáleném (autoři používají anglický termín detached) sociálním kontextu.19 

Kolektiv autorů dále zkoumal dva druhy modelů. Pětifaktorový korelovaný model a 

model druhého řádu se dvěma faktory a pěti subškálami. Konfirmační faktorová analýza 

odhalila, že model druhého řádu se dvěma latentními faktory (kognitivní a afektivní 

empatie) reprezentuje nejlépe získaná data. Struktura modelu vypadá následovně:  

I. kognitivní empatie 

a. perspective taking  

i. 10 položek 

b. online simulation  

i. 9 položek 

II. afektivní empatie 

a. emotion contagion  

i. 4 položky 

b. peripheral responsivity  

i. 4 položky 

c. proximal responsivity  

i. 4 položky 

 

3.3 Důkazy validity 

Konvergentní validita byla ověřena na základě souběžné administrace inventáře 

BES. Autoři předpokládali silnou vzájemnou korelaci mezi oběma nástroji, což nakonec 

potvrdila i analýza dat: pro kognitivní složku r = 0,62, p <0,001 a pro afektivní složku 

 
16 Mnozí psychologové však použití tohoto názvu kritizují. Termín simulace se totiž v prostředí sociálních 

neurověd používá ve smyslu automatického procesu, což nekoresponduje s faktem, že je tato subškála 

zařazena pod kognitivní složku empatie. (Preston & de Waal, 2002) 
17 Příklad: I try to look at everybody’s side of a disagreement before I make a decision. (Reniers et al., 2011, 

s. 88) 
18 Příklad: I often get emotionally involved with my friends’ problems. (Reniers et al., 2011, s. 89) 
19  Blízkým sociálním kontextem autoři myslí naše přátelé, osoby nám blízké, kdežto vzdáleným sociálním 

kontextem odkazují na obecné situace, na společnost jako takovou, nejedná se o konkrétní osobu. Příklad této 

položky: I usually stay emotionally detached when watching a film. (Reniers et al., 2011, s. 89) 
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r = 0,76, p <0,001. Zároveň QCAE i BES ve svém teoretickém základu odlišují obě 

komponenty, které napříč oběma testy spolu taktéž pozitivně korelovaly. 

Konstruktovou validitu ověřil kolektiv autorů administrací hned několika dalších 

testů týkající se impulzivity, agrese, empatického hněvu20 a psychopatie. Kognitivní 

empatie negativně korelovala s dysfunkční impulzivitou21 a sekundární psychopatií22. 

Impulzivní chování autoři vysvětlují jako neplánované a nerozvážné, což znesnadňuje 

jakékoliv racionální zhodnocení situace. V případě psychopatie pak jejich data potvrzují 

teoretické modely psychopatie (Blair, 2005), kdy je člověk schopen rozpoznat emoce 

ostatních, nicméně jejich schopnost je sdílet a zprostředkovaně zažívat absentuje. Afektivní 

empatie pozitivně korelovala s empatickým hněvem. Empatie se často uvádí pouze pro 

pozitivní lidské emoce, funguje však v případě i těch negativních, a proto se podle autorů 

zdá být možnost rozvinutí empatického hněvu velmi pravděpodobná; jejich data pro tuto 

hypotézu poskytují důkaz. Pozitivní korelace byla také nalezena mezi afektivní empatií a 

expresivní agresí. Autoři tento nález vysvětlují tak, že jedinci s vysokou mírou afektivní 

empatie vykazují také zvýšenou vnímavost k emocím druhých. Může se tak stát, že jimi 

budou pohlceni natolik, že jakékoliv racionální zhodnocení situace nebude možné a 

bezděčně se uchýlí k agresivnímu chování. (Reniers et al., 2011) Obě složky empatie pak 

korelovaly pozitivně s primární23 i celkovou psychopatií. 

Inkrementální validita nemohla být ověřena statisticky, kvůli překryvu některých 

položek QCAE a BES. Autoři však argumentují, že přínos nového nástroje spočívá 

v následujících bodech: a) multidimenzionální pojetí konceptu empatie oproti dnes běžně 

užívaným unidimenzionálním konceptům, b) vytvoření struktury druhého řádu, která 

nejenom vyděluje dva hlavní faktory, ale také jejich jednotlivé latentní komponenty 

(perspective taking, online simulation, emotion contagion, peripheral responsivity a 

proximal responsivity), c) vytvoření nových definic kognitivní a afektivní empatie 

podpořených statistickou analýzou dat. 

 
20 V anglickém názvosloví empathic anger, nebo-li emocionální stav při pozorování nespravedlivých či 

nebezpečných situací, v nichž se ocitají druzí lidé. (Batson et al., 2009) 
21 Psycholog Scott J. Dickman (1990) vymezil funkční a dysfunkční impulzivitu. Jedná se o zohlednění 

rychlosti kognitivního zpracování informací při rozhodovacím procesu. Pro dysfunkční impulzivitu je 

typické, že její důsledky jsou negativního rázu. Na základě tohoto rozdělení Dickman vytvořil vlastní 

dotazník Dickman Impulsivity Inventory. 
22 Sekundární psychopatii charakterizuje impulzivní chování a chronicky antisociální způsob života. (Lynam 

et al., 1999) 
23 Primární psychopatii charakterizuje emoční dysfunkce, která se manifestuje pomocí bezcitného způsobu 

chování, manipulativní tendence a absence empatie, pocitu viny i výčitek svědomí. (Blair, 2005) 
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3.4 Limitace 

Kolektiv autorů v závěrečné diskuzi identifikuje některé slabé stránky tohoto 

nástroje. Z těch význačnějších se jedná například o možné ovlivnění dat kvůli self-

selection bias, samovýběru. Lidé s vyšší mírou empatie či se sklony k altruismu mohli mít 

zároveň větší motivaci dotazník vyplnit. Autoři tím vysvětlují znatelně nižší počet mužů 

než žen, jelikož bylo již u předchozích psychometrických nástrojů prokázáno, že ženy 

skórují v podobných testech výše (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004, Jolliffe & 

Farrington, 2006). To by potenciálně mohlo zvýšit celkový počet participujících žen24. 

S tím se pojí problematika sociální desirability, jelikož empatie je ve společnosti obecně 

přijímána jako pozitivní lidská vlastnost, a tak mohli mít někteří probandi tendenci 

zkreslovat své odpovědi. Posledním, podle mého názoru nejvýraznějším problémem, který 

by mohl významně zkreslovat výsledky tohoto nástroje, je reprezentativita vzorku a 

fenomén WEIRD25. Probandi byli totiž rekrutováni pouze v univerzitním prostředí, jednalo 

se tedy o studenty a zaměstnance školy. O tomto problému při nabírání účastníků do 

psychologických výzkumů se mluví již poměrně dlouho, a i proto mě překvapuje, že autoři 

se danému fenoménu nesnažili vyhnout. 

Osobně vnímám ještě jednu možnou slabinu v procesu tvorby tohoto dotazníku, 

kterou autoři v textu neuvádí, avšak se domnívám, že může mít vliv na jeho efektivitu. 

Pikantní mi totiž připadá způsob, jakým kolektiv autorů nejdříve kriticky komentuje 

jednotlivé testy, ale nakonec pro tvorbu svého dotazníku použije jejich položky. S tím se 

pojí i jejich selekce dvěma, v případě neshody třemi profesionály (dva z nich jsou však 

v autorském týmu); v tomto případě by validizaci nástroje prospěl větší počet posuzovatelů 

a zároveň jejich nezávislost na autorském týmu, aby tak bylo možné předejít možnému 

konfirmačnímu zkreslení. 

 

 
24 Nedávné studie ukazují, že rozdíl mezi muži a ženami nezpůsobuje pouze vliv kultury a role ženy ve 

společnosti, ale že by rozdíl ve schopnosti empatie mohl mít fylogenetický a ontogenetický základ. (Chaplin 

& Aldao, 2013) Myszkowski et al. (2017) zároveň s oporou v jiných výzkumných studií (Christov-Moore 

et al., 2014) uvádí, že pohlaví je komplexní konstrukt, a proto by se budoucí výzkum měl také zaměřit na 

rozdílnost v pohlavních rolích, sexuálních preferencích a hormonální reaktivitě. 
25 WEIRD je akronym anglických termínů western, educated, industrialized, rich a democratic. Mezi 

mnohými autory to byl například Jeffrey Arnett, který již v roce 2008 upozornil, že analýza výzkumných 

studií publikovaných v předních oborových časopisech v rozmezí 2003–2007 používala vzorky v 96% 

ovlivněné právě fenoménem WEIRD. Populace WEIRD nicméně tvoří pouhých 12% z celkové populace 

Země. (Arnett, 2008) 
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3.5 Adaptace do jiných jazykových verzí 

Od publikace první verze inventáře v roce 2011 uběhlo již jedno desetiletí. 

V následujících podkapitolách se zaměřím na rozbor výsledků čtyř validizačních studií, 

které byly provedeny v různých jazykových prostředích: francouzském (Myszkowski et al., 

2017), italském (Di Girolamo et al., 2017), portugalském (Queirós et al., 2018) a čínském 

(Liang et al., 2019). V závěrečné podkapitole tohoto oddílu se pak zaměřím na výsledky 

administrace na klinické populaci (Brunet-Gouet et al., 2019; Horan et al., 2015; Michaels 

et al., 2014).  

 

3.5.1 Ověření psychometrických kvalit na francouzském vzorku 

První validizační studie diskutovaného nástroje byla publikována v roce 2017 

kolektivem autorů Nilsem Myszkowski, Ericem Brunet-Gouetc, Paulem Roux, Léonore 

Robieux, Antoine Malézieuxg, Emilie Boujutf a Franckem Zenasnib (2017). Cílem této 

studie bylo zejména ověření faktorové struktury modelu, jelikož hned v úvodních 

odstavcích vznáší několik kritických připomínek, proč by se mělo jednat spíše o pěti 

dimenzionální model nežli dvou dimenzionální strukturu s pěti subškálami. Autoři zároveň 

testovali i jiné, teoreticky možné modely, avšak ty se na základě dat neprokázaly jako 

vhodné. 

Vzorek obsahoval celkem 324 probandů, z nichž 275 tvořily ženy a 143 muži. 

Věkový průměr činil 26,1 let, směrodatná odchylka 9,67 let, věkové rozmezí se 

pohybovalo 18–60 let. Ačkoliv byl vzorek nabírán i mimo univerzitní prostředí, i zde 

z celkového počtu probandů celkem 242 participantů se identifikovalo jako studenti (186 

lékařství, 56 psychologie). 

Za účelem administrace na francouzském vzorku byl inventář přeložen zpětným 

překladem dvěma bilingvními psychology, kteří následně také finalizovali francouzský 

překlad. Cronachovo alfa stejně jako McDonaldovo omega bylo dle slov autorů 

dostačující, v některých případech podobné hodnotám v původní studii.  

Statistická analýza dat prokázala, že pouze pětifaktorový model s jedním latentním 

faktorem (všeobecná empatie) neměl na rozdíl od původního navrhovaného modelu 

žádnou negativní reziduální varianci. Zároveň se nejlépe tento model shodoval se 

získanými daty na základě porovnání různých komparativních indexů. Upozornili dále, že 
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faktor proximal responsivity silně koreloval (𝛽=0,79, p<0,001) se dvěma (v původní studii 

označenými jak kognitivní) aspekty, konkrétně s online simulation a s perspective taking. 

Naopak faktory emotion contagion a peripheral responsivity, tedy subškály původně 

navrhované afektivní empatie, spolu korelují pouze mírně. V případě faktoru peripheral 

responsivity dále poukázali na fakt, že položka 1726 výrazně snížila hodnotu Cronbachovo 

alfa z 0,73 na 0,62, což není podle autorů příliš překvapivé, jelikož položka měla i 

v původní studii nízkou faktorovou nálož, a to 0,44. 

 

3.5.2 Ověření psychometrických kvalit na italském vzorku 

Druhá validizační studie pochází z téhož roku jako předchozí a jejími autory jsou 

Marzia Di Girolamo, Luciano Giromini, Christina L. Winters, Colinda M. B. Serie a 

Corine de Ruiter (2017). Výzkumný tým si dal dva hlavní cíle: a) ověřit psychometrické 

vlastnosti na italském vzorku, b) porovnat výsledky studie při aplikaci inventáře v on-line a 

tužka-papír formě.  

Projekt byl rozdělen na dvě části. V první části využili autoři dat získaných o rok 

dříve Girominim et al. (2016), který zároveň provedl zpětný překlad inventáře a následně 

jej administroval ve formě tužka-papír. Jeho administrace se zúčastnilo celkem 406 

univerzitních studentů, 301 žen a 105 mužů, 62,5% z celkového počtu představovali 

studenti psychologie27. Věkový průměr činil 22,6 let, směrodatná odchylka 4,6 let, věkové 

rozmezí se pohybovalo mezi 18–57 let. Pro druhou část (on-line verze) kolektiv provedl 

nový sběr dat za využití již existujícího překladu z předchozí studie, tentokrát 

administrované v on-line formě přes Google formuláře. Vzorek sestával z 285 probandů, 

224 žen a 61 mužů. Celkem 166 probandů (60%) byli univerzitní studenti. Věkový průměr 

činil 26,4 let, směrodatná odchylka 7 let.28 

V případě obou částí byly zadány i další psychometrické nástroje za účelem ověření 

validity QCAE. Baterie testů první části obsahovala dále Interpersonal Competence 

Questionnaire (ICQ, Buhrmester et al., 1988), NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI, 

Costa & McCrae, 1992), Psychological General Well-Being Index (PGWBI, Dupuy, 1984) 

 
26 Jedná se o položku: „It is hard for me to see why some things upset people so much.“ (Reniers et al., 2011, 

s. 88) 
27 Konkrétní čísla autoři ve studii neuvádějí. 
28 Autoři ověřovali, zda došlo ke zkreslení výsledků z toho důvodu, že valnou část vzorku tvořili studenti 

psychologie. Při analýze dat u nestudujících přišli na to, že výsledky nejeví žádné relevantní rozdíly. (Di 

Girolamo et al., 2017) 
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a Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS, Gratz & Roemer, 2004). Ve druhé části 

pak vzorek probandů vedle QCAE vyplňoval Toronto Alexithymia Scale–20 (TAS-20, 

Bagby et al., 1994) a Reading the Mind in the Eyes Test (RME–T, Baron‐Cohen et al., 

2001). Konvergentní validita byla prokázána podle očekávání, avšak oproti předpokladům 

korelace QCAE a RME–T nebyla statisticky prokázána jako významná. Autoři nabízí dvě 

vysvětlení: a) ačkoliv je rozpoznávání emocí pro empatie důležité, rozhodně není 

dostatečné, b) rozdílnost v typech dotazníku (QCAE jako self-reported nástroj a RME-T 

jako performance-based nástroj). Zároveň ale také upozorňují, že italská verze RME–T 

prokázala ve více studiích nedostatečnou vnitřní konzistenci; v případě tohoto výzkumu 

hodnota Cronbachovo alfa byla 0,32, a proto musíme být při porovnávání s výsledky této 

verze opatrní. 

Rovněž italský tým testoval dva modely navržené autory inventáře. Oba modely 

měly podobné výsledky, avšak pětifaktorový korelovaný model měl v případě AIC29 nižší 

hodnoty, a proto se zdá jako vhodnější řešení.  

Vnitřní konzistence nástroje byla shledána v obou verzích jako dostačující 

s hodnotami Cronbachovo alfa nad 0,7. Nicméně faktory proximal responsivity a 

peripheral responsivity se pohybovaly pod obecně přijímanou hranicí, a to v rozmezí 0,58–

0,69. Autoři upozorňují, že i v původní studii tyto dvě subškály měly nejnižší hodnoty a 

jako jedno z možných vysvětlení nabízí malý počet položek v obou případech. Nicméně 

emotion contagion, které má rovněž čtyři položky, zmiňovanou hladinu přesáhlo: 0,73–

0,76. 

Autoři na základě statistické analýzy zároveň konstatovali, že mezi verzemi on-line 

a tužka-papír verze nejsou žádné významné rozdíly. Avšak také uvádějí, že on-line verze 

vykazuje signifikantně vyšší bodová skóre. Vysvětlují je na základě self-selection bias: 

v případě on-line verze uchazeči nebyli přímo osloveni řádným výzkumníkem, a tedy je 

větší pravděpodobnost, že se výzkumu zúčastnily osoby, které se o problematiku emocí a 

empatie zajímají. Závěrem pak kolektiv dodává, že výsledky on-line verze byly téměř 

identické s těmi získanými Reniers et al.  

 

 
29 Akaikeho informační kritérium (Akaike information criterion, AIC) slouží k posouzení schopnosti různých 

modelů vysvětlit variabilitu v pozorovaných datech. (Akaike, 1973) 
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3.5.3 Ověření psychometrických kvalit na portugalském vzorku 

Třetí validizační studie pochází z roku 2019 a jejími autory jsou Andreia Queirós, 

Eugénia Fernandes, Renate Reniers, Adriana Sampaio, Joana Coutinho a Ana Seara-

Cardoso (2018). Cílem bylo ověřit nejen faktorovou strukturu, ale také validitu a reliabilitu 

a mezikulturní přenositelnost inventáře. Za tímto účelem byl QCAE adaptován zpětným 

překladem do portugalštiny dvěma nezávislými bilingvními profesionály a dalšími dvěma 

nezávislými psychology zpět do angličtiny. Tato verze pak byla ověřena a schválena 

Renate Reniers, původní autorkou dotazníku. 

Vzorek tvořilo 562 probandů, 413 žen a 149 mužů. Věkový průměr byl 27,5 let, 

směrodatná odchylka 10,32 let, věkové rozmezí 18–60 let. Muži byli signifikantně starší 

(31,74), než ženy (26,28). Nábor probíhal skrze e-mailovou nabídku v univerzitním 

prostředí a na sociálních sítích. Bližší demografické údaje o vzorku tým neuvádí. 

I portugalský tým testoval oba původně navržené modely. Autoři na základě 

statistické analýzy konstatují, že oba dobře reprezentují získaná data, avšak pětifaktorový, 

korelovaný model vykazoval lepší výsledky. Navíc stejně jako v případě francouzské 

validizace i zde byla u modelu druhého řádu nalezena negativní reziduální variance u 

subškály peripheral responsivity. 

Hodnota Cronbachovo alfa v případě faktoru kognitivní empatie dosahovala 0,87 a 

u faktoru afektivní empatie pak 0,8. U jednotlivých subškál se hodnoty pohybovaly mezi 

0,62–0,87; pod hladinou 0,7 se nacházely škály emotion contagion a proximal responsivity, 

naopak peripheral responsivity mělo hodnotu 0,8. Avšak v případě poslední zmíněné 

subškály byla oproti originální verzi dotazníku pro další analýzy odstraněna položka 17, 

která měla nepřijatelně nízký loading (0,023), tedy obdobně jako v případě validizační 

studie provedené na francouzském vzorku. Kolektiv však upozorňuje na fakt, že právě 

subškála peripheral responsivity bývá i jinými autory, kteří QCAE používali ve svých 

výzkumech, považována za slabinu inventáře. Uvádí, že právě neosobní, vzdálený kontext 

může být matoucí, navíc kromě zmíněné položky 17 jsou zbývající tři položky jazykově 

obrácené, a tak mohou být méně srozumitelné. 
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3.5.4 Ověření psychometrických kvalit na čínském vzorku 

Čtvrtá validizační studie proběhla taktéž v roce 2019 a jejími autory jsou Yun-si 

Liang, Han-xue Yang, Yan-tao Ma, Simon S. Y. Lui, Eric F. C. Cheung, Yi Wang a 

Raymond C. K. Chan (2019). Jako v předchozích případech i zde bylo účelem ověřit 

psychometrické vlastnosti, zejména validitu a reliabilitu nástroje. Za tímto účelem byl 

dotazník zpětně přeložen do čínštiny bilingvními psychology spolu s jedním posluchačem 

doktorského studia psychologie. Kromě QCAE kolektiv autorů také administroval také IRI  

a Revised Social Anheodnia Scale (RSAS, Eckblad et al., 1982), za účelem získání dalších 

důkazů validity. 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 1224 participantů, 615 žen a 609 mužů. Věkový 

průměr byl 22,16, směrodatná odchylka 2,93 let, věkové rozmezí 18–44 let. Vzorek byl 

rekrutován on-line i off-line v univerzitním prostředí. Oproti předchozím validizačním 

studiím: a) je v tomto případě výrazně nižší věkový průměr i užší věkové rozmezí, b) 

probandi byli motivováni finanční odměnou (20 RMB). Bližší demografické údaje o 

vzorku tým neuvádí. 

Předně je zajímavé, že kolektiv při exploratorní faktorové analýze dospěl 

k čtyřfaktorovému modelu s tím, že jeden z faktorů byl tvořen dohromady položkami 

z původních subškál emotion contagion a proximal responsivity. Z uvedených faktorových 

náloží je patrné, že položka 17 má i v tomto případě nízkou hodnotu (0,363).30 Při 

konfirmační analýze však zjistili, že původní dva navržené modely reprezentují získaná 

data lépe, než model čtyřfaktorový. V jejich datové analýze vychází oba modely velmi 

podobně. V tomto případě nelze říci, že jeden měl lepší výsledky než druhý, jako tomu 

bylo u předchozích validačních studií. 

Vnitřní konzistence opět vykazovala dobré výsledky. Hodnota Cronbachovo alfa 

pro celou škálu byla 0,86 a i jednotlivé škály měly vysoké hodnoty. Na jejich chvostu však 

opět byly již diskutované dvě škály proximal responsivity (0,61) a peripheral responsivity 

(0,52). Čínská validizační studie jako jediná z předchozích také obsahovala ověření test-

retest realiability po čtyř týdenním odstupu, nicméně na vzorku pouhých 79 participantů. 

Hodnota jednotlivých subškál se pohybovala mezi 0,65–0,75, u celého inventáře pak činila 

0,76. 

 
30 Tentokrát se však nejednalo pouze o položku 17, ale také o položky 1 (0,358), 11 (0,371), 18 (0,382) a 28 

(0,313). 
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Konvergentní validitu tým ověřoval pomocí korelací s IRI. Příslušné škály spolu 

významně korelovaly. V tomto případě je však nutné mít na paměti, že QCAE obsahuje 

některé položky z IRI, a proto mohou být výsledky zavádějící. Data dále prokázala 

negativní korelaci s RSAS, což byl dle autorů předpokládaný výsledek. 

 

3.5.5 Ověření psychometrických kvalit na klinické populaci 

Všichni autoři zmíněných validačních studií doporučovali ověřit psychometrické 

vlastnosti na klinické populaci. Proto se v následující části zaměřím na tři texty (Brunet-

Gouet et al., 2019; Horan et al., 2015; Michaels et al., 2014), které se této problematice 

věnují; ve všech případech se jedná o populaci schizofreniků. Zároveň se zaměřuji zejména 

na faktorovou strukturu, validitu a reliabilitu, případně uvádím postřehy, které mohou být 

obohacením pro další vývoj QCAE.  

Pro lepší přehlednost uvádím v tabulce níže demografické údaje vzorků 

z jednotlivých studií: 

 

Brunet-Gouet et al., 

2019 

Horan et al., 

2015 

Michaels et al., 

2014 

Probandů celkem 133 145 52 

Muži 105 10931 35 

Ženy 28 36 17 

Věkový průměr 31,6 40,9 35,3 

Směrodatná odchylka 7,8 12,4 8,8 

Věkové rozmezí NZ 18–60 18–55 

Kontrolní skupina žádná 4532 3733 

 

Tabulka 1 – Demografické údaje validizačních studií provedených na klinické populaci. 

 

 
31 Vypočítáno na základě informace, že ve vzorku bylo 75% mužů. 
32 Vzorek tvořili univerzitní studenti z University of California a University od Noth Carolina. (Horan et al., 

2015) 
33 Přesná kompozice vzorku není známa. (Michaels et al., 2014) 
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Brunet-Gouet et al. (2019) prověřili tři typy modelů: a) pětifaktorový korelovaný 

model, b) dvoufaktorový model druhého řádu s pěti subškálami a c) unidimenzionální 

model. Z konfirmační analýzy vzešlo, že model B nejlépe reprezentoval získaná data. 

Model C neměl uspokojivé výsledky a u modelu A se objevil problém u faktoru peripheral 

responsivity, který byl na základě jiných studií i doporučení autorů odstraněn.34 Zároveň 

ale poslední zmíněný model lépe seděl na datech u kontrolní skupiny. Autoři tak 

upozorňují, že v přímé praxi by měl být na tento rozpor brát ohled, dokud se dále neověří 

nástroj na jiných vzorcích. Zajímavé také je, že ženy skórovaly níže než muži, což bylo 

doposud u všech provedených studií naopak. 

Horan et al. (2015) v souladu s předchozím výzkumným týmem vyřadil po prvních 

statistických testech faktor peripheral responsivity, jehož hodnota Cronbachovo alfa byla 

pouhých 0,28 oproti ostatním, které se pohybovaly v rozmezí 0,74–0,89. Dále tedy 

testovali: a) model čtyřfaktorový vzájemně korelovaný a b) dvoufaktorový model druhého 

řádu se čtyřmi subškálami. Data odhalila, že model B reprezentoval data klinické populace 

mnohem lépe. Avšak i v případě tohoto modelu upozorňují na jisté nedokonalosti; zejména 

na fakt, že některé položky mají vyšší faktorový loading u nesprávného faktoru a nabádají 

k dalšímu ověření faktorové struktury inventáře. I přesto však uvádějí, že v případě 

klinické populace vnímají rozdělení na afektivní a kognitivní empatii za nutné, a to 

zejména pro porovnání se zdravou populací. 

Michaels et al. (2014) v případě vnitřní konzistence rovněž reportuje velmi nízkou 

hodnotu Cronbachovo alfa pro peripheral responsivity, a to 0,19 pro klinickou skupinu 

a 0,42 pro kontrolní skupinu. Ostatní faktory měly přijatelné až uspokojivé hodnoty; 

u klinické skupiny v rozmezí 0,64–0,85 a u kontrolní skupiny 0,75–0,91. I vzájemná 

korelace subškál ukazuje, že peripheral responsivity vykazuje pouze nízkou korelaci 

s ostatními, kdežto silně spolu korelují dle očekávání tyto dvojice: emotion contagion 

s proximal responsivity a perspective taking s online simulation. Tento tým dále různé 

faktorové modely nezkoumal, avšak podobně jako v případě Horana et al. (2015) i zde 

klinická populace měla signifikantně nižší výsledek u kognitivní faktoru a subškály online 

simulation (ne však u perspective taking) a v případě afektivní empatie a jejich subškál se 

 
34 Jedná se o faktor, ve kterém byla v původní verzi obsažena již diskutovaná položka číslo 17. U 

faktorových loadingů autoři pouze uvádějí, že u všech položek přesahovaly hranici 0,3, avšak dataset pro 

ověření konkrétních položek k dispozici kolektiv neposkytl. (Brunet-Gouet et al., 2019) Zároveň ale také 

není jasné, zda kolektiv přeložil inventář znovu, nebo použil již existující verzi z předchozí validační studie 

(Myszkowski et al., 2017). Nicméně vzhledem k tomu, že Myszkowski je uveden jako člen týmu, je 

pravděpodobné, že byla užita již vytvořená verze. 
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výsledky příliš nelišily. Takové výsledky odkazují na potřebu distinkce dvou hlavních 

faktorů. 

Poslední zmíněný kolektiv autorů má dva pozoruhodné postřehy. Nejdříve se 

zamýšlejí nad tím, proč výsledky u faktoru afektivní empatie nabývají vždy nižších hodnot. 

Upozorňují na fakt, že vymyslet položky pro emotion contagion může být náročné zejména 

proto, že se jedná o automatický proces. Může tak být opravdovou výzvou administrovat 

podobný proces skrze samoposuzovací nástroje. Poté poukazují na to, že některé aktuální 

teoretické modely empatie zahrnují i fyziologické a motorické komponenty35, které žádný 

z dosud existujících dotazníků nereflektuje. Je taktéž otázkou, zda je možné tyto projevy 

měřit sebeposuzovacími nástroji, stejně jako v případě výše uvedeného procesu emoční 

kontaminace. 

 

 
35 To je příklad i review studie Jamese Blaira (2005), na níž se odvolávají i Reniers et al. (2011). 
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Výzkumná část 

4. Výzkumný problém a cíle výzkumu  

Z přehledové části této práce vyplývá, že teoretické uchopení konceptu empatie a 

její následné měření je jedním z častých témat profesionálů našeho oboru. Může se tak zdát 

zarážející, že v českém kontextu nedisponujeme metodou, kterou bychom mohli na zdejší 

populaci použít. Existují adaptace testů, jejichž části se empatie dotýkají – zmínit můžeme 

například MSCEIT – Test emoční inteligence v české verzi Pavla Humpolíčka a Aleny 

Slezákové (2012), který obsahuje oblast porozumění emocím. Tu by bylo možné využít pro 

měření kognitivní složky empatie tak, jak ji definují Reniers a kol. (2011). Komplexní 

metoda však v české verzi neexistuje. 

 Z tohoto důvodu se ve výzkumné části zaměřím na již zmiňovaný A Questionnaire 

of Cognitive and Affective Empathy (Reniers et al., 2011). Cílem bude český překlad 

anglického inventáře, jeho administrace na českém vzorku, ověření psychometrických 

kvalit nástroje pomocí statistické analýzy dat a porovnání s výsledky v originálním článku 

i s výsledky diskutovaných validizačních studií. 

 

4.1 Výzkumné otázky 

 Ve výzkumné části si dávám za cíl odpovědět na tyto výzkumné otázky: 

1. Lze potvrdit v českém prostředí pětifaktorovou strukturu QCAE? 

2. Jaká je kvalita položek české adaptace QCAE? 

3. Jaká je korelace mezi jednotlivými faktory české adaptace QCAE? 

4. Jaká je vnitřní konzistence všech sledovaných škál české adaptace QCAE? 
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5. Design výzkumného projektu 

Výzkumný projekt se odehrál v tomto časovém harmonogramu: 

- září–listopad 2019: formulování tématu i cílů výzkumného projektu, 

- prosinec 2019: rešerše diagnostických metod, 

- leden 2020: výběr inventáře a jeho adaptace do českého jazyka, 

- únor–červen 2020: příprava on-line dotazníku, administrace a sběr dat, 

- září–prosinec 2020: příprava dat, jejich statistická analýza a porovnání výsledků 

s dostupnými validizačními studiemi, 

- leden–květen 2021: interpretace výsledků šetření a jejich sepsání do podoby 

výzkumné části této bakalářské práce. 

Jednotlivé postupy jsou od kroku číslo 3 (výběr inventáře a jeho adaptace) 

detailněji popsány v následujících kapitolách. 

 

5.1 Typ výzkumu 

Výzkumný design je koncipován jako validizační studie české verze titulního 

inventáře.  Za tímto účelem byl dotazník adaptován do českého jazyka, administrován na 

zdejší populaci a získaná data byla následně statisticky ověřována. V rámci validizace byla 

využita kvantitativní strategie.  

 

5.2 Metody získávání dat 

Za účelem získání dat jsem použil QCAE. Abych však mohl tento inventář použít i 

v českém prostředí, bylo nejdříve nutné jej přeložit. Adaptace anglického originálu do 

českého jazyka proběhla pomocí paralelního překladu. Oslovil jsem tři různé překladatele: 

1. student jednooborové psychologie druhého ročníku magisterského studia, který se 

zároveň živí jako lektor anglického jazyka, 2. pedagožka anglického jazyka na střední 

škole a profesionální překladatelka, 3. profesionální překladatelka. Tyto tři verze pak 

posoudila nezávislá bilingvní osoba (mimo obor), která vybrala z nabídky nejvhodnější 

verzi, případně navrhla spojení dvou verzí. Finální znění položek jsem nakonec 

konzultoval společně s vedoucí této práce PhDr. Evou Höschlovou, PhD. 
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Překlad inventáře byl realizován jako atestační úkol na předmět Základy 

psychometrie a psychodiagnostiky vedený doktorkou Höschlovu. Cílem této práce však 

bylo obohatit metodu o motorický faktor na základě teoretického vymezení empatie 

Robertem Blairem (2005). Za tímto účelem jsem formuloval položky nového faktoru a 

jejich kvalitu následně testoval statistickými metodami. Data z původních faktorů nebyla 

nijak analyzována, interpretována.  

Při administraci inventáře jsem se nicméně rozhodl vnořit otázky motorického 

faktoru mezi původní položky, abych tak zajistil větší rozptyl témat napříč metodou. Tím 

pádem ale došlo k narušení originálního pořadí, což by mohlo mít vliv na získané hodnoty. 

Po další konzultaci s vedoucí práce jsem se ale rozhodl nový sběr dat nerealizovat a využít 

tak nezpracovaná data z tohoto úkolu pro cíl této bakalářské práce. Ačkoliv by toto 

rozhodnutí mohlo mít na výsledky výzkumu vliv, dle našeho společného soudu by měl být 

minimální, či zanedbatelný. Odpověď na otázku ovlivnění dat tímto postupem poskytnou 

budoucí studie tohoto inventáře.  

 

5.3 Metody zpracování a analýzy dat 

Inventář byl administrován v on-line podobě za využití služby Google Forms. Data 

jsem poté extrahoval do programu Excel, v němž jsem udělal nutné úpravy. Zde došlo 

zejména ke kódování položek. Jelikož kódování hojně užívám v následných tabulkách i 

vizualizacích, zde uvádím pro lepší porozumění jeho logiku – kód každé položky je složen 

ze tří částí (případně čtyř), které propojuje vždy podtržítko: 

- první část obsahuje číslo položky, 

- druhá část představuje zkratku faktoru, ke kterému položka náleží, 

o perspective taking – PET, 

o online simulation – OS, 

o emotion contagion – EC, 

o proximal responsivity – PRR, 

o peripheral responsivity – PER, 

- třetí část označuje pořadí položky při administraci dotazníku36, 

 
36 Původní anglická verze inventáře obsahuje 31 položek. Kódy však obsahují i čísla vyšší, a to z důvodu 

zahrnutí motorického faktoru při administraci, viz. předchozí kapitola. 
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- některé položky mají ještě čtvrtou část kódu (písmeno R), a to v případě, že 

byla položka formulována obráceně (reversed item) a před následnými 

analýzami bylo nutné jejich škály přizpůsobit. 

 

Analýzu dat jsem provedl ve volně dostupném statistickém programu Jamovi (verze 

1.6.23.0). Za účelem ověření psychometrických vlastností inventáře v českém prostředí 

jsem je podrobil následujícím postupům: 

- položkové analýze, 

- deskriptivní statistice jednotlivých faktorů včetně grafů rozložení hrubých skórů 

a testů normality (Shapiro-Wilk test) 

- konfirmační faktorové analýze za účelem zjištění faktorových náloží, následně 

jsem se zaměřil na výsledky komparativních indexů posuzující vhodnost dané 

faktorové struktury (podíl mezi hodnotou chí kvadrát testu a jeho stupňů 

volnosti, RMSEA, SRMR a CFI) 

- analýze realiability pomocí Cronbachovo alfa a McDonaldovo omega. 

 

Zmíněné validizační studie v teoretické části (kapitola 3.5) testovaly a podpořily 

dva typy modelů: 1) pětifaktorový korelovaný model a 2) model druhého řádu se dvěma 

faktory a pěti subškálami. Vzhledem k omezeným funkcím programu Jamovi a mé 

nedostatečné znalosti pokročilých statistických programů a jazyků jsem se ve svých 

analýzách musel omezit pouze na testování prvního zmíněného modelu.37  

 
37 Druhou variantou byl program JASP, který sice umožňuje testovat model druhého řádu, nicméně pouze 

s jedním latentním faktorem. 
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Obrázek 2 – Grafické znázornění testovaného modelu. 
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5.4 Etika výzkumu 

Participanti byli před vyplněním dotazníku seznámeni s následujícími vstupními 

informacemi: 

- o identitě autora, jeho afiliaci a e-mailovém kontaktu, 

- o podmínce minimální věkové hranice 18 let, 

- o dobrovolné účasti ve výzkumu a možnosti vyplňování dotazníku kdykoliv 

ukončit (v takovém případě by data nebyla uložena ani analyzována), 

- o anonymitě účastníků (požadovány byly pouze relevantní demografické údaje, 

které by mohly mít přínos při dalších statistických analýzách: pohlaví, věk, 

dosažené vzdělání, profese/obor studia; jiné údaje, které by umožnily 

identifikaci osoby, nebyly vyžadovány), 

- o důvěryhodnosti a ujištění, že s daty nebude nakládáno za jiným účelem, ani 

nebudou poskytována třetím stranám. 

Zároveň byli participanti v průvodní informaci k dotazníku informováni, že téma i 

záměr výzkumného projektu se dozví až po skončení vyplňování. Na závěrečné obrazovce 

kromě poděkování za účast jsem umístil svůj osobní kontakt (telefonický i e-mailový) pro 

případ, kdyby po zjištění výzkumného cíle si účastníci nepřáli být do šetření zahrnuti. 

K tomuto kroku nikdo z testovaných nepřistoupil. 

S účastí ve výzkumu nebyla spojena žádná další rizika, kterých bych si byl vědom.  
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6. Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor obsahoval celkem 290 probandů, z nichž 23 neuspělo v položce 

testující pozornost a 7 bylo mladších osmnácti let. Kromě věkové hranice žádná další 

kritéria pro účast ve výzkumu nebyla stanovena. Finální vzorek obsahoval 260 probandů, 

z nichž bylo 150 žen (57,7%) a 110 mužů (42,3%). Věkový průměr činil 30,73 let, 

směrodatná odchylka 9,6 let. Věkové rozmezí účastníků výzkumu pak bylo 18–65 let. 

 

Graf 1 – Věkové rozložení výběrového souboru. 

 

Oslovení probandů proběhlo pomocí zveřejnění výzvy na osobním facebookovém 

profilu autora výzkumu a v různých facebookových, zejména studentských skupinách. 

Nejvyšší ukončené vzdělání uvádím v následující tabulce: 

Nejvyšší dosažené 

vzdělání Počet 

Procento z 

celku 

základní škola 6 2,3 % 

vyučen 9 3,5 % 

středoškolské 106 40,8 % 

vyšší odborné 13 5,0 % 

vysokoškolské 126 48,5 % 

 

Tabulka 2 – Nejvyšší ukončené vzdělání probandů výběrového souboru. 
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Ve vzorku bylo celkem 52 aktuálně studujících probandů (20%), z nichž pouze 14 

tvořili posluchači psychologie (5,4%). Zaměření ostatních participantů bylo různorodé: 

umělecké obory, ekonomie, architektura, informační technologie, biochemie, medicína, 

právo, všeobecné lékařství, nutriční poradenství či kurátorství. Vzorek dále obsahoval 

104 pracujících (40%), z nichž 4 byli profesionální psychologové (1,5%). Ostatní profese 

pak odrážely velkou šíři podobnou studentské sekci vzorku. Zbývající 4 probandi byli 

v době vyplňování inventáře nezaměstnaní (1,5%). 
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7. Výsledky 

7.1 Konfirmační faktorová analýza 

Na základě ověření faktorových náloží jednotlivých položek jsem odstranil ty, které 

nepřesahovaly hranici 0,4. Konkrétně se jednalo o následující: 

- 15_OS_438: 0,285 

- 20_OS_4639: 0,179 

- 22_OS_5040: 0,305 

- 27_PER_26R41: 0,261 

- 29_PRR_3642: 0,313 

Po ověření reziduálních kovariancí jsem provázal dvě dvojice položek, jejichž 

hodnoty byly zvýšené, zároveň se jednalo o dvojice z téhož faktoru a podobného obsahu:  

- položky 16_OS_8 a 17_OS_8: 

o 16_OS_8: Předtím než někoho zkritizuji, snažím se si přestavit, jak 

bych se cítil na jejich místě. 

o 17_OS_8: Když mám na někoho vztek, obvykle se snažím pochopit, 

jak by v jejich kůži bylo mně. 

- položky 2_PET_43 a 7_PET_24: 

o 2_PET_43: Poznám, když někdo skrývá své pravé emoce. 

o 7_PET_24: Rychle si všimnu, když někdo něco tvrdí, ale myslí si 

něco jiného. 

Po zmíněných úpravách vypadají faktorové nálože položek následovně: 

 

 

 
38 Původní znění: I try to look at everybody’s side of a disagreement before I make a decision. 

 Česká překlad: Než učiním rozhodnutí, snažím se zvážit všechny odlišné názory na danou věc. 
39 Původní znění: I can usually appreciate the other person’s viewpoint, even if I do not agree with it. 

Český překlad: Obvykle dokážu ocenit názor druhých, i když s nimi nesouhlasím.  
40 Původní znění: Before I do something I try to consider how my friends will react to it. 

Český překlad: Než něco udělám, snažím se zvážit, jak na to budou reagovat mí přátelé. 
41 Původní znění: It is hard for me to see why some things upset people so much. 

Český překlad: Je pro mě těžké pochopit, proč lidi některé věci tolik rozruší. 
42 Původní znění: Friends talk to me about their problems as they say that I am very understanding. 

Český překlad: Přátelé se mi svěřují se svými problémy, protože tvrdí, že mám pro ně pochopení. 
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Faktor Položka Faktorový loading 

PET 1_PET_41 0,652 

  2_PET_43 0,587 

  3_PET_40 0,621 

  4_PET_30 0,656 

  5_PET_44 0,523 

  6_PET_31 0,717 

  7_PET_24 0,587 

  8_PET_34 0,589 

  9_PET_23 0,595 

  10_PET_33 0,664 

OS 16_OS_8 0,502 

  17_OS_7 0,489 

  18_OS_48 0,610 

  19_OS_5 0,702 

  21_OS_1R 0,535 

  23_OS_28 0,612 

EC 11_EC_19 0,541 

  12_EC_21 0,664 

  13_EC_12 0,488 

  14_EC_11 0,499 

PER 24_PER_47R 0,503 

  25_PER_2R 0,644 

  26_PER_16 0,770 

PRR 28_PRR_10 0,642 

  30_PRR_14 0,800 

  31_PRR_17 0,576 

 

Tabulka 3 – Faktorové nálože položek, jejichž hladina přesáhla hranici 0,4. 

 

Dále jsem ověřoval faktorovou strukturu. Při statistické analýze jsem se zaměřil na 

následující: 

- chí kvadrát test (x2), jeho p hodnotu a podíl mezi výslednou hodnotou chí kvadrát 

testu a jeho stupňů volnosti (df); dle Watkinse (1989) podíl blízko hodnotě 2 

znamená ideální shodu, hodnoty pod 5 pak značí přijatelný shodu, 
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- RMSEA (Root Mean Square Error Approximation); dle Browneho a Cudecka 

(1992) hodnoty blízko 0,05 značí dobrou shodu, hodnoty kolem 0,08 přijatelnou 

shodu a hodnoty blížící se k hranici 0,1 pak spíš okrajovou shodu, 

- SRMR (Standardized Root Mean Square Residual); dle Hu a Bentlera (1999) 

hodnoty nižší nebo rovné 0,08 značí dobrou shodu, 

- CFI (Comparative Fit Index); dle Bentlera a Bonetta (1980) hodnoty rovné či vyšší 

0,9 značí dobrou shodu, 

 

Nadcházející tabulka uvádí výsledné hodnoty: 

       
RMSEA 90% IS43 

x2 df p x2/df CFI SRMR RMSEA spodní  horní 

461 287 < 0,001 1,6 0,907 0,0585 0,0484 0,0401 0,0564 

 

Tabulka 4 – Výsledky statistické analýzy pětifaktorového modelu. 

Na základě vytyčených minimálních/maximálních hladin jednotlivých aspektů 

pětifaktorového modelu je z výše uvedené tabulky zřejmé, že tento model (za předpokladu 

eliminace položek uvedených výše) dostatečně reprezentuje získaná data z českého vzorku.  

 V tabulkách níže lze nalézt popisnou statistiku položek jednotlivých faktorů: 

 Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Cronbachovo 

alfa  

Faktor PET 2,99 0,425 0,863  

     

Položka Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Item-rest 

korelace 

Cronbachovo 

alfa v případě 

vyřazení 

položky 

1_PET_41 2,68 0,642 0,611 0,847 

2_PET_43 2,84 0,647 0,586 0,849 

3_PET_40 3,30 0,552 0,562 0,851 

4_PET_30 2,88 0,609 0,593 0,848 

5_PET_44 2,58 0,594 0,503 0,855 

6_PET_31 3,26 0,577 0,651 0,844 

7_PET_24 2,90 0,709 0,589 0,849 

 
43 IS = interval spolehlivosti. 
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8_PET_34 3,27 0,608 0,535 0,853 

9_PET_23 3,30 0,642 0,552 0,851 

10_PET_33 2,93 0,750 0,575 0,851 

 

Tabulka 5 – Popisná statistika položek faktoru perspective taking. 

 

 Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Cronbachovo 

alfa  

Faktor OS 2,84 0,482 0,753  

     

Položka Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Item-rest 

korelace 

Cronbachovo 

alfa v případě 

vyřazení 

položky 

16_OS_8 2,64 0,750 0,498 0,716 

17_OS_7 2,45 0,751 0,483 0,72 

18_OS_48 2,91 0,672 0,503 0,715 

19_OS_5 3,29 0,607 0,606 0,693 

21_OS_1R 2,80 0,793 0,435 0,735 

23_OS_28 2,96 0,734 0,46 0,726 

 

Tabulka 6 – Popisná statistika položek faktoru online simulation. 

 

 Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Cronbachovo 

alfa  

Faktor EC 2,97 0,513 0,64  

     

Položka Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Item-rest 

korelace 

Cronbachovo 

alfa v případě 

vyřazení 

položky 

11_EC_19 3,05 0,698 0,414 0,576 

12_EC_21 2,92 0,741 0,423 0,568 

13_EC_12 3,32 0,722 0,417 0,573 

14_EC_11 2,58 0,794 0,425 0,568 

 

Tabulka 7 – Popisná statistika položek faktoru emotion contagion. 
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 Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Cronbachovo 

alfa  

Faktor PER 3,13 0,543 0,672  

     

Položka Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Item-rest 

korelace 

Cronbachovo 

alfa v případě 

vyřazení 

položky 

24_PER_47R 3,42 0,649 0,419 0,659 

25_PER_2R 2,97 0,677 0,515 0,539 

26_PER_16 3,02 0,763 0,53 0,517 

 

Tabulka 8 – Popisná statistika položek faktoru peripheral responsivity. 

 

 Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Cronbachovo 

alfa  

Faktor PRR 2,88 0,596 0,696  

     

Položka Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Item-rest 

korelace 

Cronbachovo 

alfa v případě 

vyřazení položky 

28_PRR_10 2,98 0,776 0,486 0,636 

30_PRR_14 2,86 0,735 0,624 0,459 

31_PRR_17 2,81 0,755 0,433 0,699 

 

Tabulka 9 – Popisná statistika položek faktoru proximal responsivity. 

 

Popisná statistika faktorů je k nahlédnutí v tabulce níže: 

  PET OS EC PER PRR 

N 260 260 260 260 260 

Průměr 29,9 17,1 11,9 9,40 8,65 

Medián 30,0 17,0 12,0 9,00 9,00 

Modus 30,0 17,0 12,0 9,00 9,00 

Směrodatná 

odchylka 4,25 2,89 2,05 1,63 1,79 

Minimum 13 8 6 5 4 
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Maximum 40 24 16 12 12 

Shapiro-Wilk W 0,984 0,985 0,969 0,947 0,962 

Shapiro-Wilk p 0,005 0,009 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

 

Tabulka 10 – Popisná statistika jednotlivých faktorů. 

 

 V nadcházejících grafech pak je možné sledovat vizualizované rozložení hrubých 

skórů u jednotlivých faktorů. Ačkoliv výzkumný soubor nepředstavuje kvótně 

reprezentativní vzorek, poskytuji alespoň náčrt orientačních norem v příloze II. 
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Graf 2 – Grafické zobrazení distribuce hrubých skórů jednotlivých faktorů. 

 

V tabulce níže pak uvádím korelaci mezi jednotlivými faktory a porovnání korelací 

mezi jednotlivými korelacemi s originální i validizačními studiemi. 

 

    Korelace SE Z p 

PET PET 1       

  OS 0,62 0,0566 10,88 < 0,001 

  EC 0,18 0,0818 2,14 0,032 

  PER 0,18 0,0774 2,27 0,023 

  PRR 0,32 0,0717 4,40 < 0,001 

OS OS 1       

  EC 0,21 0,0884 2,36 0,019 

  PER 0,27 0,0821 3,28 0,001 

  PRR 0,44 0,0722 6,12 < 0,001 

EC EC 1       

  PER 0,34 0,0851 3,98 < 0,001 

  PRR 0,84 0,0563 14,99 < 0,001 

PER PER 1       

  PRR 0,49 0,0716 6,88 < 0,001 

PRR PRR 1       
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Tabulka 11 – Korelace mezi jednotlivými faktory. 

 

    
česká 

verze 

Reniers 

et al., 2011 

Myszkowski 

et al., 2017 

Di 

Girolamo 

et al., 2017 

Queirós 

et al., 2018 

Liang 

et al., 2019 

PET PET 1 1 1 NZ 1 1 

  OS 0,62 0,44 0,68 NZ 0,56 0,55 

  EC 0,18 0,05 0,31 NZ 0,16 0,07 

  PER 0,18 0,2 0,33 NZ 0,13 0,1 

  PRR 0,32 0,32 0,66 NZ 0,38 0,25 

OS OS 1 1 1 NZ 1 1 

  EC 0,21 0,12 0,44 NZ 0,25 0,06 

  PER 0,27 0,22 0,35 NZ 0,11 0,08 

  PRR 0,44 0,33 0,79 NZ 0,46 0,26 

EC EC 1 1 1 NZ 1 1 

  PER 0,34 0,29 0,45 NZ 0,39 0,22 

  PRR 0,84 0,46 0,84 NZ 0,89 0,66 

PER PER 1 1 1 NZ 1 1 

  PRR 0,49 0,41 0,63 NZ 0,46 0,23 

PRR PRR 1 1 1 NZ 1 1 

 

Tabulka 12 – Porovnání korelací mezi faktory v publikovaných studiích. 

 

 Z výše uvedených tabulek je patrné, že většina faktorů mezi sebou koreluje velmi 

slabě, slabě a středně. Výjimečně si lze všimnout silnějších vztahů, například korelace 

mezi faktory perspective taking a online simulation, případně silná korelace se stabilně 

objevuje u různých autorů (vyjma francouzské validace) mezi faktory emotion contagion a 

proximal responsivity. 

 V tabulce níže pak uvádím korelace hrubých skórů jednotlivých faktorů. Opět si lze 

všimnout, že silnější korelace mezi sebou mají výše zmíněné dvojice, zbylé hodnoty se 

nacházejí v pásmu velmi slabé či slabé hladiny. 

  Estimate SE Z p 

PET PET 1    

  OS 0,47 0,0486 9,56 < 0,001 
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  EC 0,10 0,0614 1,65 0,099 

  PER 0,12 0,0612 1,93 0,054 

  PRR 0,23 0,0587 3,96 < 0,001 

OS OS 1    

  EC 0,10 0,0614 1,57 0,117 

  PER 0,19 0,0598 3,17 0,001 

  PRR 0,30 0,0565 5,26 < 0,001 

EC EC 1    

  PER 0,21 0,0593 3,54 < 0,001 

  PRR 0,58 0,0415 13,87 < 0,001 

PER PER 1    

  PRR 0,34 0,0548 6,23 < 0,001 

PRR PRR 1    
 

Tabulka 13 – Korelace hrubých skórů jednotlivých faktorů. 

 

7.2 Vnitřní konzistence 

Vnitřní konzistenci a reliabilitu jsem zkoumal pomocí Cronbachovo alfa, jehož 

výsledky pro jednotlivé škály byly následující: 

- perspective taking (PE) – 0,86 

- online simulation (OS) – 0,7544 

- emotion contagion (EC) – 0,64 

- peripheral responsivity (PER) – 0,6745 

- proximal responsivity (PRR) – 0,7046 

- kognitivní empatie (KE) – 0,87 

- afektivní empatie (AE) – 0,77 

- celková škála (QCAE) – 0,85 

Pro přehlednost uvádím v následující tabulce porovnání s originální studií 

i s validačními studiemi komentovanými v teoretické části této práce: 

 
44 V původním návrhu, tedy i s odstraněnými položkami (15_OS_4,  20_OS_46 a 22_OS_50), které 

nedosahovaly přípustné hladiny faktorové nálože, by Cronbachovo alfa činilo 0,72. 
45 V původním návrhu, tedy i s odstraněnou položkou (27_PER_26R), která nedosahovala přípustné hladiny 

faktorové nálože, by Cronbachovo alfa činilo 0,60. 
46 V původním návrhu, tedy i s odstraněnou položkou (29_PRR_36), která nedosahovala přípustné hladiny 

faktorové nálože, by Cronbachovo alfa činilo 0,64. 
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česká 

adaptace 

Reniers 

et al., 2011 

Myszkowski 

et al., 2017 

Di 

Girolamo 

et al., 2017 

Queirós 

et al., 2018 

Liang  

et al., 2019 

PE 0,86 0,85 0,89 0,86 0,87 0,88 

OS 0,75 0,83 0,84 0,82 0,79 0,78 

EC 0,64 0,72 0,74 0,74 0,69 0,79 

PER 0,67 0,65 0,62 0,63 0,80 0,52 

PRR 0,70 0,70 0,71 0,67 0,62 0,61 

              

KE 0,87 NZ47 NZ 0,87 0,87 NZ 

AE 0,77 NZ NZ 0,79 0,80 NZ 

QCAE 0,85 NZ NZ 0,87 0,87 0,86 

 

Tabulka 14 – Porovnání hladin Cronbachovo alfa pro jednotlivé faktory i celou škálu 

napříč validačními studiemi, včetně té originální. 

 

Francouzská validační studie uvádí jako alternativní hodnotu také McDonaldovo 

omega, jehož výsledky pro porovnání uvádím v tabulce níže: 

 

česká 

adaptace 

Myszkowski 

et al., 2017 

PE 0,87 0,77 

OS 0,76 0,72 

EC 0,64 0,72 

PER 0,68 0,66 

PRR 0,72 0,63 

   

KE 0,87 NZ 

AE 0,78 NZ 

QCAE 0,86 NZ 

 

Tabulka 15 – Porovnání hladin McDonaldovo omega pro jednotlivé faktory i celou škálu 

mezi českou a francouzskou validační studií. 

 
47 NZ = není známo, autoři hodnoty neuvedli. 
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8. Diskuze 

8.1 Interpretace a porovnání výsledků 

Cílem empirické části této bakalářské práce bylo přeložit A Questionnaire of 

Cognitive and Affective Empathy do českého jazyka, provést administraci na českém 

vzorku, na základě statistické analýzy dat vyhodnotit jeho psychometrické kvality a 

porovnat tyto výsledky s původní i validizačními studiemi. Mým záměrem pak bylo 

zhodnotit kvalitu jednotlivých položek, zjistit vhodnost pětifaktorového modelu, 

prozkoumat korelaci mezi faktory a vyhodnotit reliabilitu vnitřní konzistence sledovaných 

škál. 

Konfirmační faktorová analýza odhalila, že položky 15_OS_4, 20_OS_46, 

22_OS_50, 27_PER_26R a 29_PRR_36 nevykazovaly dostatečnou faktorovu nálož a 

musely být proto z dalších analýz odstraněny. Položku 27_PER_26R, tedy otázku č. 17 

(„Je pro mě těžké pochopit, proč lidi některé věci tolik rozruší.“), označili i ostatní autoři 

validizačních studií za problematickou. Například Myszkowski et al. (2017) reportovali 

snížení Cronbachovo alfa v případě zahrnutí této položky z hodnoty 0,73 na 0,62. Nízkou 

faktorovou nálož 0,313 oznámili i autoři čínské validizace (Liang et al., 2019), autoři 

portugalské validizace dokonce oznámili hodnotu 0,023 (Queirós et al., 2018). Zbylé 

položky se však u ostatních nejevily jako problematické. Bohužel však nebylo možné 

porovnat faktorové nálože, jelikož autoři se rozhodli po vzoru originální studie využít 

metody parcelingu (o této strategii více v následující kapitole Limitace). Další 

prozkoumání těchto položek se tak nabízí jako téma pro další výzkum. 

Dále jsem se zaměřil na ověření pětifaktorového modelu. Výsledky této analýzy 

ukazují (x2 (287) = 461, p = <0,001, RMSEA = 0,0484, CFI = 0,907, SRMR = 0,0585), že 

pětifaktorový model dobře reprezentuje získaná data. Závěry ostatních validizačních studií 

shodně reportují, že pětifaktorový model je vhodnějším řešením. Přiznávají však, že i 

druhý navrhovaný model měl uspokojivé výsledky. I z tohoto důvodu by bylo dobré se 

v budoucnu zaměřit na ověření alternativních modelů. 

Vzhledem k původnímu návrhu modelů Reniers et al. (2011) může být zajímavé, 

porovnat vzájemné korelace mezi faktory. Autoři totiž ve své analýze reportovali jako 

vhodnější model druhého řádu. Podle tohoto modelu by tedy měly spolu korelovat 

následující subškály: perspective taking (PET) s online simulation (OS) za kognitivní 
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empatii a emotion contagion (EC) spolu s proximal responsivity (PRR) a peripheral 

responsivity (PER) za afektivní empatii. Středně silné vztahy se objevují stabilně napříč 

studiemi mezi PET a OS (0,44–0,68), silnější vztahy pak mezi EC a PRR (0,46–0,89). 

Zarážející však může být, že korelace mezi EC a PER nejsou ani zdaleka tak výrazné 

(0,22–0,45), ačkoliv by preferovaný model jejich vzájemnou souvztažnost naznačoval. 

Tentýž výsledek se objevil i u validizací provedených na klinické populaci. Navíc 

výzkumný tým francouzské validace (Myszkowski et al., 2017) reportoval i poměrně silné 

korelace mezi PT a PRR (0,66) a OS a PRR (0,79).  

V případě, že bychom přemýšleli nad pětifaktorovým modelem, k němuž se kloní 

i autoři validizačních studií, mohli bychom předpokládat významnější korelace mezi všemi 

faktory. Ty se však jeví jako velmi slabé, slabé nebo střední, což s ideou korelovaného 

modelu příliš nekoresponduje. 

Závěrem jsem se zaměřil na ověření reliability vnitřní konzistence pomocí 

Cronbachovo alfa. Výsledky se jeví napříč validizačními studiemi obdobně, srovnání lze 

nalézt v tabulce 14. V české verzi má však slabší hodnoty faktor online simulation, jehož 

hladina po odstranění tří položek s nedostatečnou faktorovou náloží činila 0,75; 

kdybychom žádné položky neodstraňovali, hodnota by klesla dokonce na 0,71. V ostatních 

studiích se hodnoty pohybovaly mezi 0,78–0,84. Obdobně v české verzi faktor emotion 

contagion nabyl nejnižší hodnoty 0,64 ze všech validací, jež se pohybovaly v rozmezí 

0,69–0,79. Zároveň provedený výzkum potvrdil nízké hodnoty u faktoru peripheral 

responsivity, u něhož se sporné výsledky objevují napříč všemi texty. Jak už jsem 

zmiňoval v příslušné kapitole, Queirós et al. (2018) upozorňují, že se jedná nejenom o 

faktor, v němž je obsažena otázka číslo 17 se stabilně nedostatečnými výsledky, ale také že 

zbylé tři položky jsou jazykově obrácené. Zároveň dle jejich názoru může odosobněný 

kontext působit matoucím dojmem. 

Rád bych na tomto místě upozornil, že možnosti bakalářské práce neumožnily 

ověření reliability jinými způsoby, vhodné by bylo použít například metodu test-retest. 

Poukazuji na to nejenom jako na limit této práce, ale také s vědomím, že Cronbachovo alfa 

má rovněž své limity a pro mnohé profesionály z našeho oboru představuje spornou praxi 

(Marko, 2016; Zvára, 2002). 
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8.2 Limitace výzkumu 

Provedený výzkum představoval další článek v sérii validačních studií zaměřených 

na ověření psychometrických vlastností QCAE. Má však své limity, které mohou mít vliv 

na výsledek této validace. Představím je tedy v následujících odstavcích.  

Nejdříve se zaměřím na sběr dat a administraci inventáře. Průběh této fáze mohlo 

ovlivnit specifické použití QCAE obohaceného o motorickou složku, jak jsem již 

upozorňoval v příslušné kapitole. V budoucích validizačních studiích by proto bylo dobré 

provést opětovnou administraci inventáře, tentokrát však na novém vzorku a s původní 

strukturou otázek. 

V této fázi mohlo následné kroky ovlivnit také složení výzkumného souboru. 

Nejedná se totiž o kvótně reprezentativní vzorek a ani jeho velikost není uspokojující. 

Kromě toho obsahuje relativně vysoký počet mladých dospělých; existují důkazy (Beadle 

et al., 2015), že se empatie s průběhem životního cyklu vyvíjí a starší dospělí vykazují 

vyšší hodnoty této schopnosti, což by mohlo mít vliv na výsledná data. Pozitivním 

aspektem se naopak zdá být nízká míra studujících probandů, ti tvořili pouze 20%. U 

zmiňovaných validačních studií podíl těchto účastníků tvořil 75%–100%. S vědomím, že 

se nejedná o kvótně reprezentativní vzorek, v příloze II nabízím alespoň orientační normy. 

Budoucí výzkum na kvalitnějších výzkumných souborech by se pak měl rovněž zaměřit na 

jejich tvorbu. 

Na složení vzorku mohl mít negativní vliv i efekt samovýběru, tedy self-selection 

bias. V tomto případě se s větší pravděpodobností zúčastnili výzkumu lidé, kteří mají sami 

zájem o téma empatie, což mohlo ve výsledku zkreslit výsledná data. Jak uvádí 

Bethelehem (Bethlehem, 2010), zejména v  on-line prostředí, v němž byl administrován 

i QCAE, je toto zkreslení běžné. Na výsledky pak mohl mít negativní vliv i jiný fenomén, 

kterým je sociální desirabilita. Empatie je pojímána jako pozitivní lidská vlastnost, a proto 

mohou mít někteří lidé tendenci odpovídat v souladu s vyššími skóry na stupnici empatie 

(Preti et al., 2011). Tyto aspekty jsem se nicméně snažil ošetřit alespoň tím, že probandi na 

začátku vyplňování netušili téma samotného testu. To jim bylo odkryto až po odeslání 

dotazníku. Nicméně formulace i význam otázek jsou zřetelné, a proto ani tento postup 

nemusí představovat dostatečnou ochranu. 

Samotná on-line administrace QCAE mohla mít taktéž vliv na výsledná data. Jak 

zjistili Di Girolamo et al. (2017), on-line verze měla oproti tištěné verzi signifikantně vyšší 
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výsledky. Kolektiv autorů nabízí vysvětlení, že problémem může být právě fenomén 

samovýběru, jelikož v případě jejich výzkumu se on-line verze mohl zúčastnit kdokoliv, 

kdežto v případě tištěné verze šlo o účast na základě oslovení výzkumníkem. 

Na výsledná data mohl mít vliv také fakt, že v online dotazník neobsahoval žádné 

prohlášení o mentálním zdraví probanda. Tuto proměnnou tak nebylo možné sledovat a 

oddělit případně zdravou populaci od klinické, u níž se předpokládá nižší míra empatie 

(například u schizofreniků, jak dokládají validizační studie na této klinické populaci). 

Právě tato intervenující proměnná by mohla mít vliv na zkreslení výsledků. Prevalence 

tohoto onemocnění se nicméně uvádí kolem 1% (van Os & Kapur, 2009), předpokládám 

tedy, že ovlivnění dat v tomto směru by mělo být minimální. 

Porovnání dat mezi jednotlivými validacemi pak mohlo být ovlivněno mou 

nedostatečnou znalostí pokročilých statistických programů. Prvním aspektem, kde se tento 

problém vynořuje, jsou omezené možnosti ověřování modelů, jež jsem zmínil v příslušné 

kapitole. Druhým pak užití metody tak zvaného „balíčkování“ (parceling), kterou užili 

autoři původní studie (Reniers et al., 2011). Jedná se o shlukování více položek do balíčku, 

který se tak stává manifestní proměnnou daného modelu; samotné položky v takovém 

případě přestanou existovat. Výhodu této metody představuje zejména snížení 

pravděpodobnosti výskytu reziduálních korelací a odhadovaného počtu parametrů (Little et 

al., 2013). Ačkoliv mnoho autorů použití tohoto postupu kritizuje (Little et al., 2002; 

Meade & Kroustalis, 2006; Rhemtulla, 2016), autoři validizačních studií za účelem 

zachování původního postupu tuto metodu dodrželi.48 Bohužel však program Jamovi, který 

jsem pro analýzu použil, tuto metodu neumožňuje. Konfirmační faktorovu analýzu jsem 

tak provedl na základě jednotlivých položek, což může mít dopad právě na výsledky a 

možné porovnání s jinými studiemi. 

 

 
48 Queirós et al. (2018) však uvádějí, že použití metody parcelingu má v případě QCAE své opodstatnění. 

Inventář obsahuje v pěti subškálách/faktorech různý počet položek, což by mohlo mít vliv na chyby měření. 

Tento postup však případné rozdíly stírá a umožňuje tak lepší porovnání napříč jednotlivými částmi modelu.  
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Obrázek 3 – Ukázka metody parcelingu z francouzské validační studie (Myszkowski et al., 

2017) 

 

Omezené možnosti bakalářského výzkumu (časové, rozsahové, finanční) zároveň 

neumožnily ověřit validitu či reliabilitu titulního inventáře. Po vzoru jiných studií se nabízí 

například srovnání s jinými nástroji pro měření empatie, srovnání s metodami měřící 

související charakteristiky nebo porovnání výsledků u populace, u níž se předpokládá 
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vysoká míra empatie (například psychologové) s tou, u níž se předpokládá nízká míra 

empatie (například u poruch autistického spektra). V případě využití jiných inventářů je 

však nutné mít na paměti, že potřebujeme metodu standardizovanou na české populaci 

s aktuálními normami. Právě tento fakt vzhledem k jejich nedostatku výrazně stěžuje 

případná porovnání. V případě reliability by bylo nejvhodnější QCAE ověřit pomocí 

metody test-retest. 

Závěrem bych ještě rád zmínil jeden aspekt, který je společný všem metodám 

založeným na sebeposuzování. Existují důkazy, že naše vlastní vnímání nemusí odrážet 

reálnou schopnost v každodenním životě a ani nemusí dané chování predikovat (Pretz & 

McCollum, 2014). Proto by bylo v případě měření empatie vhodné zařadit i behaviorální 

úkoly, které by tuto negativní vlastnost našeho vlastního sebeobrazu dokázaly překonat. 

Queirós et al. (2018) například upozorňují na existenci testu Empathy for emotional facial 

expression task (Seara-Cardoso et al., 2016) a na fakt, že byla prokázána korelace s jinými 

měřícími nástroji empatie. 
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Závěr 

Existence kvalitních metod je základním předpokladem jakéhokoliv vědeckého 

bádání. Může se tak zdát zarážející, že doposud v českém kontextu neexistovala žádná 

psychodiagnostická metoda měřící míru empatie u člověka. Přitom její místo v životě 

lidského druhu, jehož existence mimo jiné definují sociální vazby, je jednoduše 

nepřehlédnutelné. Cílem této bakalářské práce se proto stal český překlad inventáře 

A Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy (Reniers et al., 2011) a ověření jeho 

psychometrických kvalit. Ze statistické analýzy dat vyplývá, že testovaný pětifaktorový 

korelovaný model dobře reprezentuje sebraná data a česká verze tohoto sebeposuzovacího 

nástroje tak může být podrobena dalšímu testování, případně experimentálnímu využití. 

Sebeposuzovací nástroje mají totiž své nezpochybnitelné výhody. Umožňují 

efektivní a finančně nenáročnou administraci, zároveň ty kvalitní zaručují jednoduchost, 

srozumitelnost a přehlednost. Dají se tak použít například ve vědě, výzkumník díky nim 

zvládne otestovat velké množství osob v krátkém časovém horizontu. Prospěšné jsou ale 

i v běžném životě, kde jejich využití může varírovat napříč různými kontexty (například 

v pracovním prostředí, pedagogickém či psychoterapeutickém procesu). Mám na mysli 

pochopitelně jejich administraci, v případě některých i vyhodnocení výsledných skórů. 

Interpretace výsledků jakýchkoliv psychodiagnostických metod by měla však zůstat 

v gesci profesionálů oboru či administrátorů vzdělaných v dané metodě. 

V části diskuze jsem nastínil mnohé limitace, s nimiž je nutno při dalším použití 

překladu inventáře počítat. Nicméně v situaci, kdy čeští psychologové nedisponují žádnou 

metodou, považuji i tento příspěvek za přínosný. Může být referenčním bodem pro další 

ověřování modelu, může pomoci v dalším směřování vědeckého bádání v této oblasti. 

Zároveň tyto nedostatky nic nemění na faktu, že se jedná o první českou adaptaci 

inventáře, který reflektuje aktuální vědecké poznání. 

Budoucí výzkum v domácím prostředí by se měl zaměřit nejenom na ověření 

dalších modelů, jež nebylo možné z technických důvodů v rámci této práce testovat, ale 

také na ověření psychometrických kvalit na větším a kvótně reprezentativním vzorku. 

V ideálním případě by bylo záhodno inventář předložit k vyplnění i klinické populaci a 

ověřit tak jeho funkčnost i v tomto kontextu. 
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V době plánování bakalářského výzkumu představovalo QCAE dle mého názoru 

prozatím nejpokročilejší a nejaktuálnější metodu v oblasti měření empatie. Zároveň byly 

k dispozici i jiné validační studie, s nimiž bylo možné výsledky porovnat. Nemělo by však 

ujít pozornosti čtenáře, že v roce 2019 tým autorů Marco Innamorati, Sjoerd J. H. Ebisch, 

Vittorio Gallese a Aristide Saggino představil novou metodu s názvem Empathic 

Experience Scale (Innamorati et al., 2019). Jedná se o třiceti položkový dotazník, který je 

obdobně jako QCAE založen na multidimenzionálním modelu – autoři afektivní složku 

nazývají vicarious experience a kognitivní pak intuitive understanding. Oproti QCAE však 

první složka neobsahuje pouze emoční, ale i senzomotorické zážitky v reakci na druhé, 

čímž se tvůrci tohoto inventáře přibližují modelu empatie, který navrhl Blair (2005). 

Zároveň tým reportuje McDonaldovo omega na hladině 0,93 pro první faktor a 0,95 pro 

druhý faktor, což se rovněž zdají být velmi slibné výsledky. Validizační studie však 

doposud provedeny nebyly. 

Z důvodu slibných výsledků, ale i z důvodu stejného teoretického rámce, by se 

budoucí výzkum QCAE měl zaměřit i na korelaci s tímto nástrojem. Na rozdíl od ostatních 

existujících nástrojů je zjištění konvergentní validity v tomto případě možné. Empathic 

Experience Scale totiž nevyužívá položek jiných inventářů, jako tomu bylo v případě 

tvorby QCAE.  
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I 

 

Příloha I – A Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy – česká verze 

1) Někdy je pro mě těžké se na věc podívat očima toho druhého. 

2) Většinou zůstávám objektivní, když se dívám na film nebo divadelní hru a ani se 

mi nestává moc často, že by mě děj úplně pohltil. 

3) Někdy se svým přátelům snažím lépe porozumět tím, že si věci představím z jejich 

perspektivy. 

4) Když mám na někoho vztek, obvykle se snažím pochopit, jak by v jejich kůži bylo 

mně. 

5) Předtím než někoho zkritizuji, snažím se si přestavit, jak bych se cítil na jejich 

místě. 

6) Často mě silně emočně zasáhnou problémy mých přátel. 

7) Pokud jsou lidé kolem mě nervózní, mám tendenci být také nervózní. 

8) Lidé, se kterými trávím čas, silně ovlivňují moji náladu. 

9) Silně prožívám to, když je někdo z mých přátel rozrušený. 

10) Často mě pocity filmových, divadelních nebo literárních postav zcela pohltí. 

11) Velmi mě rozruší, když vidím někoho plakat. 

12) Jsem šťastný, když jsem ve skupině veselých lidí a jsem naopak smutný, když jsou 

i ostatní sklíčení. 

13) Dělá mi starosti, když mají druzí obavy nebo panikaří. 

14) Snadno poznám, když se chce někdo další zapojit do konverzace. 

15) Rychle si všimnu, když někdo něco tvrdí, ale myslí si něco jiného. 

16) Přijde mi snadné vcítit se do pozice druhých. 

17) Dokážu odhadnout, jak se druzí budou cítit. 

18) Rychle si všimnu, když se ve skupině někdo cítí nepříjemně či nejistě. 

19) Ostatní mi říkají, že dokážu dobře porozumět tomu, jak se cítí a co si myslí. 

20) Snadno poznám, když někoho zajímá nebo nudí to, co říkám. 

21) Vycítím, že někoho obtěžuji, i když mi to dotyčný neřekne. 

22) Snadno odhadnu, o čem by si chtěl druhý člověk promluvit. 

23) Poznám, když někdo skrývá své pravé emoce. 

24) Dokážu odhadnout, co se druzí chystají udělat. 

25) Sledování filmu ve mně většinou nevyvolává žádné emoce. 



 

II 

 

26) Než něco udělám, vždycky se snažím brát v úvahu pocity ostatních. 

 

Příloha II – Orientační normy 

 

HS Počet 

Procento 

z celku 

Kumulativní 

procento 

Relativní 

četnost 

Kumulativní 

relativní 

četnost 

Korekce 

na 

spojitost 

46 1 0,4 % 0,4% 0,003846 0,00384615 0,00192308 

54 1 0,4% 0,8% 0,003846 0,00769231 0,00384615 

56 1 0,4% 1,2% 0,003846 0,01153846 0,00576923 

57 1 0,4% 1,6% 0,003846 0,01538462 0,00769231 

58 1 0,4% 2,0% 0,003846 0,01923077 0,00961538 

59 1 0,4% 2,4% 0,003846 0,02307692 0,01153846 

60 3 1,2% 3,6% 0,011538 0,03461538 0,01730769 

61 3 1,2% 4,8% 0,011538 0,04615385 0,02307692 

63 3 1,2% 6,0% 0,011538 0,05769231 0,02884615 

64 4 1,5% 7,5% 0,015385 0,07307692 0,03653846 

65 2 0,8% 8,3% 0,007692 0,08076923 0,04038462 

66 5 1,9% 10,2% 0,019231 0,1 0,05 

67 4 1,5% 11,7% 0,015385 0,11538462 0,05769231 

68 9 3,5% 15,2% 0,034615 0,15 0,075 

69 10 3,8% 19,0% 0,038462 0,18846154 0,09423077 

70 6 2,3% 21,3% 0,023077 0,21153846 0,10576923 

71 11 4,2% 25,5% 0,042308 0,25384615 0,12692308 

72 10 3,8% 29,3% 0,038462 0,29230769 0,14615385 

73 13 5,0% 34,3% 0,05 0,34230769 0,17115385 

74 7 2,7% 37,0% 0,026923 0,36923077 0,18461538 

75 7 2,7% 39,7% 0,026923 0,39615385 0,19807692 

76 16 6,2% 45,9% 0,061538 0,45769231 0,22884615 

77 8 3,1% 49,0% 0,030769 0,48846154 0,24423077 

78 12 4,6% 53,6% 0,046154 0,53461538 0,26730769 

79 20 7,7% 61,3% 0,076923 0,61153846 0,30576923 

80 10 3,8% 65,1% 0,038462 0,65 0,325 

81 12 4,6% 69,7% 0,046154 0,69615385 0,34807692 

82 16 6,2% 75,9% 0,061538 0,75769231 0,37884615 

83 14 5,4% 81,3% 0,053846 0,81153846 0,40576923 

84 7 2,7% 84,0% 0,026923 0,83846154 0,41923077 

85 4 1,5% 85,5% 0,015385 0,85384615 0,42692308 

86 3 1,2% 86,7% 0,011538 0,86538462 0,43269231 

87 9 3,5% 90,2% 0,034615 0,9 0,45 



 

III 

 

88 6 2,3% 92,5% 0,023077 0,92307692 0,46153846 

89 3 1,2% 93,7% 0,011538 0,93461538 0,46730769 

90 6 2,3% 96,0% 0,023077 0,95769231 0,47884615 

91 2 0,8% 96,8% 0,007692 0,96538462 0,48269231 

92 3 1,2% 98,0% 0,011538 0,97692308 0,48846154 

93 4 1,5% 99,5% 0,015385 0,99230769 0,49615385 

94 1 0,4% 99,9% 0,003846 0,99615385 0,49807692 

95 1 0,4% 100,3% 0,003846 1 0,5 

 

 


