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Souvislost osobnostních charakteristik a charakteristik tělesné konstituce

Už i nejstarší přístupy k popisu rozdílů mezi lidmi, jak připomíná autorka této diplomové práce, 

si všímaly rozdílů tělesných. Mohli bychom to formulovat i obráceně. První pokusy vysvětlit 

rozdíly v našich tělesných projevech (ve zdraví i nemoci) doplňovaly od počátku informace 

týkající se chování a prožívání lidí. Proto není překvapivé, že je tato tradice svázána s prvními 

ucelenějšími systémy medicíny. V evropské medicíně můžeme za zakladatele této tradice (a 

autora první konstituční teorie) považovat Hippokrata, v neevropské tradici pak můžeme jako 

příklad uvést čínskou a indickou (ájurvédskou) medicínu. Přestože byly četné postřehy těchto 

systémů oprávněné, byly tyto systémy rovněž zatížené řadou pověr a chybných předpokladů. 

I tak bychom neměli pod vlivem dnešní industrializované a specializované medicíny 

zapomenout na zkoumání vztahů mezi tělem a myslí. Snaha vykládat lidskou povahu 

z tělesných rozdílů sice vyústila i v takové slepé cesty, jako byla autorkou připomenutá 

frenologie a fyziognomie, na druhou stranu se tyto spojitosti objevují, zkoumají a potvrzují i 

v moderní, vědecky podložené psychologii. Autorka připomíná zejména konstituční přístupy 

Ernsta Kretschmera a Williama Sheldona, ale upozorňuje i na důležitost konstituce v pojetí 

Hanse Eysencka. Kromě toho upozorňuje i na fakt, že lze temperament studovat ze somatické 

i psychologické stránky, jak je ukázáno na sjednocujících pokusech Graye, Cloningera a dalších 

autorkou zmiňovaných badatelů. Považuji za vhodné a zároveň odvážné vrátit se do 

zakalených vod dřívějších přístupů a pokusit se z nich do statistických sítí něco vylovit. Fakt, že 

si autorka pro ověření vazeb mezi temperamentem a tělesnou konstitucí vybrala nástroj Four 

elements inventory, je dán nejen dostupností, ale i tím, že je tento dotazník vystavěn na dříve 

(v Evropě i v Asii) akceptované ideji, že temperament souvisí s různými, živlům odpovídajícími

kvalitami (energiemi). Již dříve se podařilo dokázat, že lze tuto částečně metaforickou 

hypotézu podpořit faktorovou analýzou, která je s to identifikovat čtyři faktory, jejichž 

odlišnost připomíná odlišnost živlů. Autorčinu práci však nelze redukovat pouze na tuto 

korelaci. Za velký přínos empirické části rovněž považuji pokus o vytvoření psychometricky 

obhajitelného nástroje pro stanovení Kretschmerova somatotypu a somatotypu dle Ájurvédy. 

Díky tomu je možné oba přístupy, obdobně kategorizující konstituci na tři základní typy, 

porovnat. Takové testy totiž navzdory mnoha desítkám let cizelace postupů prověřování a 



měření obdobných konstruktů, stále chybí. Výsledek je uspokojivý. Ukázalo se, že je autorka 

schopna vytvořit reliabilní nástroj k měření Kretschmerova somatotypu (konzistence 

konstruktů měřená Cronbachovým alfa je pro konstrukt atletické, pyknické a leptosomní 

konstituce 0,69, 0,74 a 0,82). Při pokusu o vytvoření obdobného nástroje pro stanovení typu 

ájurvédského, se ukázal jeden z ájurvédských somatotypů (Pitta) jako těžko psychometricky 

obhajitelný, navíc celková konzistence ájurvédských somatotypů byla nízká, neboť činila pro 

Pittu, Kaphu a Vátu pouhých 0,07, 0,35 a 0,45. Následné srovnání Kretschmerovy a ájurvédské 

typologie tudíž nebylo dobře možné. Korelovat však bylo možné test Kretschmerových 

somatotypů a již dříve psychometricky prověřený test Four elements inventory. Výsledky testu 

Four elements inventory bylo navíc možné doplnit o korelace s položkami, které ve vztahu 

k temperamentu zkoumají tělesné a emocionální projevy (dotazník fyzických vlastností). Tato 

analýza přinesla řadu zajímavých korelací, ke kterým se bude možné vrátit v některém 

z budoucích výzkumů a které zde podrobněji nerozebírám. Práci vzhledem k výše uvedenému 

hodnotím jako přínosnou. Z psychometrického hlediska by bylo možné pro některé analýzy 

najít vhodnější statistické testy. Také by bylo možné psychometrickou analýzu doplnit o další 

údaje a zejména využít korekce původních verzí testu po vyloučení některých položek 

položkovou analýzou. Tím jsou naznačené i další možné kroky, které by bylo možné 

podniknout (právě na autorčiny plány v dané oblasti se hodlám zeptat). Práce má jen některé 

drobné formální nedostatky, jinak ji považuji za práci kvalitní, naplňující požadavky kladené na 

úspěšné diplomové práce.  Navrhuji hodnocení výborně. 
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