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Úvod  
Kdo si alespoň jednou v životě nepřál být schopen číst myšlenky druhých lidí?  

Ve volnějším slova smyslu čteme myšlenky ostatních každý den. Z verbálních, 

neverbálních, paraverbálních a kontextuálních klíčů usuzujeme, zda jsou naše sympatie 

opětované a zkoumáme, co si o nás kdo myslí. Zvažujeme, komu máme věřit a komu ne. 

Snažíme se odhadnout, kterým směrem se nás pokusí obejít kolemjdoucí a jestli se musíme 

bát postavy v setmělém rohu. Řešíme, co klient myslí tím, co říká a co u toho cítí. 

Každý den nám proběhnou hlavou desítky, možná stovky takových úvah a jsou tak 

přirozenou součástí našeho života, že se musí stát něco mimořádného, abychom o této 

kompetenci začali přemýšlet. Senzibilský kousek nebo naopak nedorozumění s člověkem, o 

kterém jsme si mysleli, že ho dobře známe, nás přivádí k otázce, jak se nám vlastně daří 

v poznávání druhých a jestli se na své dojmy můžeme spolehnout. Právě takové otázky jsou 

předmětem této práce.  

Přesnost v interpretaci projevů ostatních lidí je téma, kterému se psychologové věnují 

téměř 80 let (Hall, 2009) a v posledních letech se zájem o něj dále prohlubuje. Naprostá 

většina výzkumů se zabývala schopností poznávat trvalejší charakteristiky osobnosti. 

Hlavním zájmem v této oblasti byly individuálně specifické dispozice k této schopnosti, a 

proto se výzkum se zaměřoval především na hledání korelací mezi touto schopností a dalšími 

charakteristikami osobnosti. V poslední dekádě se pozornost psychologů obrací ke schopnosti 

rozpoznávat aktuální prožitky druhého a především k různým situačním proměnným, které 

mohou přesnost v chápání druhých lidí ovlivňovat. Podobným směrem se bude ubírat i tento 

text.  

Především nás budou zajímat tyto otázky: Dokáží lidé ohodnotit vlastní úspěch 

v poznávání prožitků druhého? Jinak řečeno poznáme, kdy je náš odhad druhého 

důvěryhodný a kdy ne? Dokážeme rozpoznat, co si o nás ostatní myslí? A na základě čeho 

takto usuzujeme? A konečně: dokážeme porozumět druhému lépe, když se snažíme?  

Odpovědět na tyto otázky se pokusíme na základě experimentu ve výzkumné části 

práce a na základě dostupné literatury v  části teoretické. Ze zdrojů informací budou 

preferovány ty, které se zabývají spíše porozumění aktuálních stavu mysli než trvalejších 

charakteristik. Ještě před tím budou probrány základní termíny, které se k popisu tohoto 

jevu/těchto jevů užívají a různé metody výzkumu. Metodologickým otázkám a výzkumným 

přístupům je věnováno poměrně dost prostoru, protože jednotlivé přístupy mají různá 
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omezení, která mohou ovlivňovat výsledy výzkumu, které jsou uvedeny v dalších částech 

práce.  

Po kapitole, která přinese pohled na částečnou neuvědomovanost procesu poznávání 

druhých lidí, se dostaneme ke zmíněným konkrétním otázkám. Prostor je mezi ně rozdělen 

tak, že odpovídá důležitosti problému ve výzkumné části práce. V kapitole o přesnosti 

sebehodnocení nás bude zajímat, zda je pocit jistoty ohledně našich úsudků o ostatních lidech 

spolehlivý a jaké jsou kořeny naší relativně nízké schopnosti sebereflexe v této oblasti.  

V další kapitole je rozebráno, zda a jak dokážeme rozpoznat, co si o nás druzí lidé myslí, o 

odkud se naše představy o vlastním obrazu v očích druhých lidí berou. Poslední kapitola je 

věnována vlivu motivace na výkon v rozpoznávání prožitků druhých lidí. 
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 Teoretická část 1
 

1.1 Terminologie 

 

Jev, kterému se v této práci chci věnovat, je studován na poli několika oborů, 

například psychologie, neurovědy či filosofie mysli. Každý obor přináší svébytný pohled 

a  také odlišnou terminologii. Ta nerozděluje pouze jednotlivé obory, ale i přístupy uvnitř 

těchto oborů a jednotlivé autory. Nejužívanějšími pojmy v souvislosti s vnímáním mentálních 

obsahů druhého člověka jsou empatie (empathy), interpersonální sensitivita (interpersonal 

sensitivity), zaujetí perspektivy druhého (perspecitve taking), role taking, teorie mysli (theory 

of mind), folková psychologie (folks psychology), mind reading, mentalýza (mentalyzing) a 

empatická přesnost (empathic accuracy). Schopnost usuzovat na myšlenky a pocity druhých 

lidí bývá také součástí širších konceptů, jako je emocionální či sociální inteligence.  

Významy uvedených pojmů se v pojetí různých autorů do značné míry liší. Jindy se 

naopak různé termíny významově zcela překrývají. I přesto mezi nimi lze vysledovat 

rozlišení. Jednotlivé koncepty přináší odlišný pohled na problematiku, odkazují ke 

specifickým částem a aspektům procesu a bývají užívány v různých kontextech. Proto 

považuji za užitečné nejčastěji používané termíny stručně představit. V rámci jednotlivých 

konceptů bylo napsáno zvláště v posledních letech velké množství článků a autoři a autorky 

se ne vždy zabývali přesnou definicí použitých termínů a jejich vztahem k ostatním užívaným 

pojmům, proto by bylo velmi náročné představit terminologii v plné šíři i se vztahy, které 

k sobě u různých autorů jednotlivé pojmy vzájemně zaujímají. V této práci se proto omezíme 

na jejich výčet a stručné představení. 
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1.1.1  Empatie (Empathy) 

Slovo empatie pochází ze starořeckého slova „empatheia“, které původně znamenalo 

silnou emoci nebo vášeň. Bylo obměnou slova „pathos“, do kterého řecká mentalita vložila 

názor, že velké city a mimořádné úsilí v sobě nevyhnutelně obsahují utrpení. Pathos totiž v 

původním významu znamená neštěstí, chorobu či utrpení a předpona „em“ ve spojení se 

slovesy a podstatnými jmény vyjadřovalo intenzitu, pevnost nebo sílu. V průběhu století 

předpona „em“ ztratila svou funkci a výraz empatie se užíval stále řidčeji. V řečtině z doby 

helenismu se již téměř nevyskytuje, proto ho nenajdeme ani v Novém zákoně. A tak se 

empatheia, která vyjadřovala zvýšenou míru pathosu, z řeči pomalu vytrácela (Buda, 1994). 

V angličtině se toto řecké slovo nejdříve objevilo jako archaický výraz především ve 

světě filosofie a umění. Novým významem jej naplnil Titchener (1909), když jej použil pro 

překlad německého slova Einfühlung (vcítění) v práci německého psychologa Thedora 

Lippse. Ten slovem Einfühlung popisoval estetický zážitek a proces vnímání uměleckého 

díla, ale použil ho i v kontextu interpersonálního porozumění mentálních stavů (Montag, 

Gallinat, & Heinz, 2008). 

Tento termín časem zaujal tehdejší odbornou veřejnost a jeho význam se postupně 

rozšířil do sféry interpersonální komunikace. 

V současnosti se v mnoha jazycích stalo slovo empatie součástí běžného jazyka. Jeho 

význam je rozostřený, jak už to v běžném jazyce bývá. Situace na poli vědecké terminologie 

ale není a nebyla o mnoho lepší. Theodor Reik prý vyjádřil své rozhořčení nad 

mnohoznačným užíváním tohoto pojmu už v roce 1948, kdy prohlásil, že slovo empatie zní 

natolik významuplně, že lidé vědomě přehlížejí jeho mnohoznačnost. To prý vede k tomu, že 

mluvit o empatii dává nezřídka asi takový smysl, jako probírat sezení bez toho, aby mluvčí 

upřesnil, zda se jedná o řidiče v autě, lóži v divadle nebo pobyt v ohromné krabici (Ickes, 

2003). 

O půl století později označil William Ickes empatii za rorschachovské slovo, do 

kterého si každý může promítnout svůj vlastní specifický význam (Ickes, 2003). 

Důležitým rokem pro diskuzi o empatii byl rok 1957, kdy Carl Rogers popsal přesnou 

empatii jako jeden ze tří základních předpokladů pro účinnou terapii. Původně definoval 

empatii následovně: 

„Prožívat stav empatie či být empatický znamená vnímat vnitřní referenční rámec 

druhého člověka s přesností, emocionálními složkami a významy, které k němu patří, jako 

bych byl oním člověkem, avšak aniž bych kdy ztratil onu dimenzi „jako by“. Znamená to tedy 
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cítit bolest nebo radost druhého tak, jak ji cítí on, a vnímat jejich příčiny stejně, jako je vnímá 

on, avšak bez toho, že bych pozbyl vědomí toho, že je to jako bych já cítil bolest či radost a 

podobně. Ztratím-li tuto dimenzi „jako by“, pak se jedná o identifikaci.“ (Rogers, 1998, 

s.125) 

Později upravil své pojetí do této podoby: 

 „Empatický způsob bytí s druhým člověkem má několik aspektů. Je to vstupování do 

osobního percepčního světa druhého a dokonalé zabydlení se v něm. Je třeba být citlivý, 

vteřinu po vteřině, k proměnám pociťovaných významů plynoucích v nitru druhého člověka, 

včetně strachu, vzteku, něhy, zmatku nebo čehokoli jiného, co druhý prožívá. Znamená to 

dočasně žít životem druhého člověka, orientovat se v něm taktně a vzdát se vlastního 

hodnocení. Předpokládá to pociťovat významy, kterých si je ten druhý sotva vědom, avšak 

nepokoušet se o odkrytí zcela nevědomých pocitů, neboť to by ho příliš ohrožovalo. Patří sem 

též vyjadřování vlastních pocitů vztahujících se ke světu druhého, přičemž aspekty, jichž se 

protějšek obává, jsou nahlíženy svěžím a rozvážným pohledem. Předpokládá to intenzivně 

ověřovat správnost svých pocitů s míněním druhého a nechat se vést odezvami, které od něho 

dostávám.(…). Být takovýmto způsobem s druhým znamená prozatím odložit svoje názory a 

hodnoty s cílem vstoupit do jeho světa bez předsudků. Svým způsobem to tak znamená odložit 

své self. Toho se mohou odvážit pouze lidé, kteří jsou si sami v sobě jisti natolik, že se nemusí 

bát toho, že by se ve světě druhého ztratili (…)dovednost empatie je komplexní, náročná a 

mocná – a současně jemná a citlivá - cesta k bytí. (Rogers, 1998, s.126-127)  

Empatií se zabývala řada psychologů nejen rogeriánské tradice. Tento termín se tak 

postupně objevoval v různě posunutých významech a vyprodukovalo se velké množství 

odlišných definic.  

Podle Anders Tenglanda (2001) se většina definic shoduje na tom, že empatie 

zahrnuje porozumění emocionálnímu stavu a myšlenkám druhého člověka. Dalším častým 

tématem v definicích je pocit.  

Jednotlivé definice se liší tím, jaký nárok na stejnost či podobnost pocitů vyžadují. 

Často se mluví o sdílení pocitů a Davis (1994) mluví například o pocitech podobných nebo 

kongruentních s pocity druhé osoby. Tento umírněnější požadavek se jeví jako mnohem 

realističtější než sdílení pocitu druhé osoby, protože pocit empatizujícího bude vždy jen 

reakcí, pokud ovšem nepředpokládáme propojení dvou individualit, které se vymyká obecně 

přijímanému obrazu světa. 
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Reynolds (1982) rozlišila v rámci své diplomové práce tři hlavní skupiny definic 

pojmu empatie: (1) emocionální empatii - tedy sdílení emoce druhého člověka, (2) kognitivní 

empatii  - zaujetí perspektivy druhého člověka bez nároku na přítomnosti emocionálního 

prožitku a (3) kombinací obou předchozích. (Reynolds (1982), citováno podle Omdahl, 1995) 

 

1.1.2  Zaujetí perspektivy druhého (Perspective taking) 

Výraz perspective taking označuje schopnost zaujmout perspektivu druhého člověka. 

Zaujetí perspektivy druhého bývá někdy myšleno doslovně, tedy jako schopnost představit si 

vizuální vjem přístupný druhému člověku a zpracovat z něj vyplývající informace. Proto se 

někdy uvádí rozlišení na „perceptual perspective taking“ a „social perspective taking“. Zaujetí 

perspektivy druhého v sociálním slova smyslu označuje schopnost člověka představit si, jak 

někdo jiný vnímá určitou situaci. Někdy bývá rozlišováno na kognitivní a afektivní složka, 

podle toho, zda se pokoušíme pochopit myšlenky nebo pocity objektu (Gutzwiller-

Helfenfinger, 2003). 

Perspective taking bývá často používáno ve stejném významu jako empatie. Řada 

autorů se pokoušela tyto dva termíny jednoznačně rozlišit a zavést užívání termínu 

perspective taking pro kognitivní schopnost usuzovat na prožitky druhého nebo pro označení  

procesu tohoto usuzování, a termín empatie pro porozumění těmto stavům 

s určitou emocionální reakcí na straně pozorovatele, přičemž tato emocionální reakce musí 

být minimálně kongruentní s emocí objektu (Gutzwiller-Helfenfinger, 2003). 

Ve výrazu perspective taking je naznačen i způsob, jakým se pozorovatel pokouší 

porozumět mentálním obsahům druhého. Proto se pro tento akt představování si vnitřního 

světa druhého často používá metafora „stepping into another person’s shoes“. 

Někdy se ve stejném významu jako perspective taking používá i termín role taking 

(e.g.Tsushima, & Gecas, 2001). 

 

1.1.3 Teorie mysli (Theory of Mind, ToM) 

Termínem teorie mysli (Theory of Mind) se označuje schopnost člověka přisuzovat 

mentální stavy sobě i druhým lidem a vysvětlovat či predikovat na jejich základě chování 

(Goldman, 2006). Teorií se nazývá proto, že mentální stavy druhých nemůžeme přímo 

pozorovat, ale pouze na ně usuzovat z jejich  projevů, což znamená, že jejich existence u 

druhých lidí je ze subjektivního pohledu vlastně teorií. Na jejím základě ostatním přisuzujeme 
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myšlenky, touhy, emoce, záměry a předvídáme jejich chování. Tato kompetence je vlastní 

všem dospělým zdravým lidem a zřejmě i nadaným lidoopům (Premack, & Woodruff, 1978). 

Teorie mysli bývá vnímána jakožto předpoklad jevů jako jsou empatie, perspective taking 

nebo interpersonální sensitivita. Stejně jako většina kompetencí se i tato vyvíjí v průběhu 

dětství (e.g.Mansuri a kol, 2010). 

Pro akt poznávání mentálních stavů druhého člověka se často užívá výraz mind 

reading (e.g. Goldman, 2009; Ickes 2003; Baron-Cohen, 2000) nebo mentalyzing- 

mentalýza (Sedláková, 2004). 

V rámci ToM lze rozlišit dva hlavní teoretické směry: takzvanou teorii-teorii a 

simulační teorii. 

 

1.1.4 Folková psychologie (Folks psychology, Common sence 

psychology, Naive psychology) 

Folková psychologie je koncept užívaný především v rámci kognitivních věd a 

filosofie mysli. Termínem „folkový“ vyjadřujeme to, že nositelem souhrnu znalostí jsou lidé 

neškolení v daném oboru. Stejně tak se mluví například o folkové fyzice, která zahrnuje 

běžnou znalost principů, které nám pomáhají efektivně zacházet s fyzickým prostředím 

(Smith & Casati, 1994).  

Podle shrnutí M. Sedlákové (2004) je folková psychologie více či méně uspořádaný 

soubor vědomostí o lidské psychice, který do různé míry ovládají všichni lidé. Jádrem folkové 

psychologie jsou termíny označující mentální stavy. Zahrnuje znalosti o psychických 

procesech a funkcích, dále o chování, jeho projevech, změnách a druzích, které jsou 

organizovány do komplexních kauzálních systémů. Tyto znalosti jedinci buď přebírají od 

ostatních členů společnosti, nebo je získávají vyhodnocováním vlastní zkušenosti. Takovéto 

vědomosti jsou z velké části sdílené, ale mají i svůj individuální charakter.  

Součástí folkového modelu je například přesvědčení, že znalosti a domněnky ovlivňují 

vnímání světa, nebo že si člověk většinou uvědomuje to, co vnímá, myslí, cítí, přeje si a 

zamýšlí.  

Označení folková psychologie bývá také někdy používána jako synonymum teorie- 

teorie přístupu v rámci teorie mysli, někdy také jako synonymum teorie mysli jako takové 

(Michlmayr, 2002). 
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1.1.5 Interpersonální sensitivita (Interpersonal sensitivity) 

Interpersonální sensitivita je v současném výzkumu interpersonálního vnímání 

mentálních obsahů jedním z nejpoužívanějších termínů. Velmi širokou definici 

interpersonální sensitivity nabízí J. Bernieri (2001), když ji představuje jako schopnost 

registrovat, přesně vnímat a adekvátně reagovat na osobní, interpersonální a sociální 

prostředí. Z  přehledu literatury se zdá, že nejobvyklejší pojetí je užší a zahrnuje pouze první 

dva body definice - tedy schopnost zaregistrovat a správně interpretovat projevy druhého 

člověka a z těchto projevů usuzovat na jeho vnitřní stavy (e.g. Snodgrass, 2001), na vlastnosti 

člověka (e.g. Carney & Harrigan, 2003) nebo další informace sociálního charakteru, jako je 

například status, dominance či příbuznost (Archer et al., 2001), nebo rozpoznávání lži 

(Malone & DePaulo, 2001). Někdy bývá interpersonální sensitivita používána i v užším 

smyslu jako vnímání uvedených charakteristik na základě nonverbálních signálů (Carney & 

Harrigan, 2003; Hall, 2001; Nowicki, 2001). Operacionální definice tohoto pojmu jsou 

skutečně rozmanité. 

 

1.1.6 Empatická přesnost (Empathic accuracy)  

Termín empatická přesnost popisuje, nakolik přesně je jedinec schopen usuzovat na 

myšlenky a pocity druhého člověka (Ickes, 2003). Odkazuje tedy výhradně na schopnost 

rozpoznat, co se odehrává v druhém člověku, nikoliv na emocionální reakci při takovém 

zjištění. Tento pojem zavedl William Ickes a jeho kolegyně a kolegové spolu s novou 

metodou výzkumu, která je podrobně popsána na straně 27.. Díky své provázanosti 

s konkrétní metodou a také díky tomu, že se jedná o poměrně mladý pojem, si zachoval 

jednoznačnost svého významu.  

 

1.1.7 Výběr terminologie pro tuto práci 

Jak již bylo řečeno, předmětem této práce je schopnost usuzovat na myšlenky a pocity 

druhých. K tomuto odkazuje, alespoň v podání některých autorů, více z výše uvedených 

termínů. Problémem je najít pojem, který by odkazoval právě na studovaný jev,tj. takový, 

který by nebyl užíván v obecnějším nebo konkrétnějším významu nebo pro jiné jevy. Dalším 

důležitým kritériem je stylistika a přeložitelnost termínu do češtiny. Podle těchto kritérií se 

jeví jako nejpoužitelnější termín empatická přesnost (empathic accuracy), který 

studovanému problému odpovídá přesně a jeho význam je jednoznačný. Tento termín bývá 
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obvyklé používán ve spojitosti s Ickesovým interakčním přístupem k výzkumu. V této práci 

jej ale budu používat i mimo tento kontext. Stejný význam bude mít sousloví (interpersonální) 

vnímání mentálních obsahů. Pří práci s poznatky převzatými od autorů, kteří studovali nejen 

schopnost poznávat myšlenky a pocity druhého člověka, ale i schopnost poznávat jeho 

povahové vlastnosti, statut a další informace sociálního rázu, bude užíván termín 

interpersonální sensitivita (interpersonal sensitivity). V tomto textu nemá tento termín svůj 

nejširší význam a neodkazuje tedy na schopnost adekvátně reagovat na sociální situace, ale 

vždy pouze k její percepci a interpretaci. Příležitostně bude místo termínu interpersonální 

sensitivita použita zkratka IS. V případě uvedení jiného termínu bude vždy uvedeno v jakém 

slova smyslu je citovanou autorkou či autorem používán.  

  



17 

 

1.2 Metodologie výzkumu interpersonálního vnímání mentálních 

obsahů 

 
 

V předchozí kapitole jsme se věnovali především konceptualizacím studovaného jevu 

a terminologii. Nastínili jsme problémy s nejednotným užíváním pojmů a jejich rozdílnými 

definicemi u různých autorů. Ještě hlubší rozdíly jsou mezi operacionálními definicemi u 

jednotlivých výzkumných přístupů. F. J. Bernieri (editor knihy o interpersonální senzitivitě) 

s nadsázkou prohlásil, že výzkumných přístupů je zhruba tolik, kolik je výzkumníků na tomto 

poli (2001). Pod stejnými pojmy jsou tak zkoumány různé aspekty a různé fáze procesu 

interpersonálního vnímání a to za použití rozmanitých metod. Bernieri (2001) kritizuje tuto 

roztříštěnost výzkumu s tím, že výzkumníci pracující v rámci konkrétního paradigmatu 

podceňují implikace, předpoklady a následky, které daný přístup přináší. To vede 

k nedostatečnému přehledu o tom, jak se získaná data vztahují k použitým metodám a 

následně k přehnané generalizaci a neadekvátní aplikaci výsledků. Nedostatečný přehled o 

ostatních metodách a nedostatečná komunikace mezi autory dále ztěžuje interpretaci 

jednotlivých výzkumů ve vztahu k ostatním výsledkům a zbrzďuje vývoj metod (Bernieri, 

2001).  

L. A. Zebrowitz (2001) tuto situaci přirovnala k rozhovoru šesti slepých mužů ze 

starého indického příběhu, kteří diskutují o slonovi, přičemž každý z nich hmatem studuje 

jinou jeho část. Člověk držící kel přirovnává slona k oštěpu, muž u chobotu se domnívá, že je 

podoben spíše hadovi, kdežto muž u ocasu jej považuje za provázek. Tak každý popisuje svůj 

vjem z zčásti slona, která mu je dostupná, a každý z nich má tak trochu pravdu, přestože se 

všichni mýlí. 
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Jak již bylo naznačeno, není dosud zcela zřejmé, nakolik jsou výsledky jednotlivých 

výzkumů ovlivněny zvolenou metodu. Proto považuji za užitečné věnovat se nejprve 

základním metodologickým problémům, které provázejí výzkumy interpersonálního 

vnímání mentálních obsahů a dále jednotlivým výzkumným přístupům. Jejich představení 

považuji za vhodné pro interpretaci a zhodnocení výsledků uvedených v následujících 

kapitolách i ve výzkumné části této práce. Také se domnívám, že přehled založený na studiu 

zahraniční literatury by mohl být užitečný pro další zájemce o tuto problematiku. 

 

1.2.1 Metodologické problémy 

Interpersonální vnímání mentálních obsahů je jev empirickému zkoumání obtížně 

přístupný a to z mnoha důvodů. Bela Buda (1994) použil v této souvislosti výraz 

gnozeologický paradox. Popsal tak snahu zachytit a popsat duševní mechanismy, které běžně 

používáme, kterými upravujeme svůj vztah k vnějšímu světu a které jsou zároveň 

prostředkem a předpokladem vědeckého poznání. Poznávací aparát se tak vlastně stává 

objektem zkoumání. I proto patří interpersonální vnímání mezi jevy, které lze jen nesnadno 

pro vědecké poznání vytrhnout z přirozenosti a samozřejmosti, rozložit je na prvky a 

interpretovat. 

Možná ještě zásadnější překážkou zkoumání je jeho komplexnost, jejíž zachování 

ve  výzkumném designu bývá v rozporu s požadavky kvantitativního výzkumu, což se 

samozřejmě týká řady dalších témat v psychologickém výzkumu. Ve snaze empiricky 

zkoumat tento komplikovaný a komplexní jev postupují výzkumníci většinou tak, že vyberou 

jednu z fází procesu nebo jeden jeho aspekt či konkrétní projev a na ten se zaměří. Ne vždy je 

ale tato volba v popisech výzkumů a interpretaci výsledků plně reflektována (Archer, 2011). 

Proto se v následující části pokusím popsat nejdůležitější problémy, které provázejí výzkumy 

v této oblasti a otázky, na které si výzkumníci, ať explicitně či implicitně, musí odpovědět. 

Vycházet budu ze slavného pojednání Cage a Cronbacha z roku 1955, ve kterém shrnuli 

metodologické problémy, které zabraňují tomu, aby získaná data mohly být jednoznačně 

interpretována a poznatky aplikovány. Přestože tento článek měl ohromný ohlas a po jeho 

vydání se výzkum na tomto poli na dlouho dobu v podstatě zastavil, je po více než padesáti 

letech jejich kritika stále aktuální. To dokazuje i to, že podobné argumenty jsou prezentovány 

i v soudobých článcích. Kritika se (kromě jiného) týká následujícího. 

Za základní problém opovažují Cage a Cronbach (1955) implicitní předpoklad 

zobecnitelnosti. Je schopnost porozumět ostatním obecnou vlastností osobnosti, nebo se 
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jedná o několik specifických reakčních vzorců na jednotlivé situace, které navzájem spojuje 

jen zdání podobnosti? Jinými slovy: jsou někteří lidé konstantně lepší v rozpoznávání 

prožitků či vlastností ostatních lidí než jiní? Nebo se výkon v porozumění druhému liší spíše 

na základě situace? Z odpovědi na tuto otázku vyplývá, nakolik můžeme usuzovat ze 

specifické výzkumné situace na trvalejší charakteristiky člověka. Podle Crombacha a Cage 

(1955) je mezi autory široce rozšířený první předpoklad a to bez toho, aby byl náležitě 

ověřen. Předpoklad generalizované vlastnosti by mohl být přijat, pokud by se prokázalo, že 

rozdíly v individuálních výkonech napříč různými situacemi jsou relativně malé v porovnání 

s rozdíly mezi jednotlivci, což se doposud přesvědčivě nepodařilo.  

S tím souvisí častá vágní konceptualizace problému a nedostatečně reflektované 

rozdíly v operacionálních definicích. 

Cage a Cronbach (1955) popisují nedostatečné vymezení základních proměnných 

jakožto dětskou nemoc, která postihuje prvotní výzkum ve všech oblastech. Pro příklad 

uvádějí inteligenci, postoje a přizpůsobení. Tehdejším autorům je vyčítáno, že ve svých 

článcích nedostatečně specifikují, co zamýšlejí měřit a do jaké míry se jimi sledovaná 

proměnná překrývá s proměnnými v ostatních výzkumech. Po více než 50 letech se stejná 

kritika objevuje například v metodologicky laděném článku F. J. Bernieriho, která byla 

zmíněna již v úvodu (2001). 

Pod obecně definovanými termíny (ať už se jedná o interpersonální sensitivitu, 

empatii, nebo jiné) se zkoumají reakce na řadu různých situací, v nichž mohou hrát roli různé 

procesy. Na tom by samozřejmě nebylo nic špatného, kdyby bylo toto omezení reflektováno 

při interpretaci a zobecnění výsledků. Množinu všech těchto situací lze rozdělit do řady 

podskupin podle několika kritérií, která budou naznačená na následujících řádcích. 

V první řadě se jednotlivé výzkumy liší v tom, co má proband za úkol odhalit. Jedná 

se o vlastnosti druhého člověka, jeho myšlenky a pocity, preference či záměry? Nebo se jedná 

o vztahy mezi lidmi, o jejich role, dominanci či příbuznost (Bernieri, 2001)? Jak komplexní 

obsahy jsou předmětem interpretace? Interpretuje proband manifestované projevy nebo 

skutečně prožívané emoce (Archer, 2001)? Zjišťuje proband tyto charakteristiky na základě 

interakce nebo například na základě zhlédnutí videa? Která fáze procesu je studována? Zajímá 

nás samotné zachycení projevu, které by mohlo být klíčem k rozpoznání prožívání druhého, 

nebo až jeho správná interpretace (Hall, 2001)? Je studováno porozumění mezi lidmi, kteří se 

navzájem znají nebo mezi lidmi, kteří se vidí poprvé v životě (Cage & Cronbach, 1955)? 
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Dalším důležitým problémem je kritérium pravdivosti. Tedy na základě čeho 

rozhodujeme, zda je probandova odpověď správná? Kritériem pravdivosti může být výpověď 

člověka, který je objektem pozorování, shoda odborníků nebo v případě usuzování na trvalejší 

charakteristiku objektu i vyjádření osoby, o které se předpokládá, že daného člověka dobře 

zná - například rodiče nebo učitelé. Za kritérium pravdivosti bývá považován i konsensus, 

pozorovatelů.  

Ickes (2003) ostře kritizoval vyjádření experta jakožto kritéria pravdivosti s tím, že 

uznání jeho validity je závislé čistě na víře v supervizorovu schopnost a v podstatě tak staví 

otázku empatické přesnosti mimo oblast vědeckého zkoumání. 

Jako nejčistší se jeví použití výpovědi pozorovaného, ani to však není zcela 

bezproblémové. „Objekt“ může prožívat určitou emoci, která se odráží na jeho pohybech, 

postavení, tváři a hlasu, ale sám si toho prožitku nemusí být vědom, nebo jej může popírat. 

Další kritika Cage a Crombacha (1955) se týká specificky interaktivního přístupu, 

proto ji zmíním až v části věnované tomuto přístupu. 

 

1.2.2  Metody výzkumu 

Popularita probíraného tématu v posledních letech roste a spolu s výzkumy přibývá i 

použitých metod, proto bude tento výčet nutně neúplný. Pozornost nebude mezi jednotlivé 

směry rozdělena rovnoměrně. Podrobněji budou popsány nejrozšířenější designy a dále také 

ty, které byly nejčastěji používány ve výzkumech, které cituji v další části této práce, nebo 

jsou blízké metodě, která byla použita výzkumné části. Metody, které se orientují spíše na děti 

nebo na klinickou populaci (e.g. False-belief task; Perspective Taking Task) nebudou v tomto 

textu představeny. 

Výzkumné přístupy jsou v této práci rozděleny do tří skupin: (a) výzkumy využívající 

standardních podnětů, (b) výzkumy postavené na interakčním přístupu a (c) výzkumy 

využívající sebehodnotících dotazníků. U každého přístupu budou probrány jeho základní 

výhody a omezení a u některých testů budou uvedeny některé zajímavé výsledky, které byly 

na jeho základě získány.  

 

1.2.2.1 Výzkumy užívající standardních podnětů  

Prezentace standardních podnětů, ať už se jedná o kresby, fotografie či audio a video 

záznamy, je nejrozšířenější metodou ve studiu interpersonálního vnímání mentálních obsahů. 
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Preference této metody mezi výzkumníky je pochopitelná vzhledem k množství 

výhod, které poskytuje. Velkou předností je snadnost hodnocení výkonu pozorovatele, 

protože jeho tvrzení jsou srovnávána se standardním setem správných odpovědí, který je 

potřeba stanovit pouze jednou. Naproti tomu interakční přístup vyžaduje provést tento úkon 

nejen u každého experimentu, ale i u každého probanda zvlášť. 

S tím souvisí i odstranění problému, který vzniká, kopíruje-li výzkumný plán věrněji 

skutečné interakce. V těch je rozpoznání vnitřních prožitků druhého totiž dané jak schopností 

pozorovatele, tak expresivitou jeho interakčního partnera. 

Tyto důvody a také možnost srovnávat výsledky jednotlivých studií mezi sebou vedly 

řadu výzkumníků ke snaze vytvořit test, který by sloužil k měření individuálních rozdílů 

v interpersonálním vnímání mentálních obsahů. Tyto testy můžeme rozdělit do dvou skupin. 

Na ty, které se zaměřují na komplexnější interpersonální situace (IPT a PONS), a na testy 

zaměřené na rozpoznávání emocí (ostatní níže uvedené testy). 

Kromě těchto výhod má užití těchto testů ve výzkumu i řadu nedostatků. Není dosud 

zcela zřejmé, nakolik zobecnitelné jsou výsledky testů na interpersonální sensitivitu tak, jak 

se projevuje v běžném životě. Jisté je, že existují podstatné rozdíly mezi testovací situací, ve 

které proband sedí a prohlíží si set fotografií nebo videoklip, na jehož základě následně vybírá 

odpověď z předem nabídnutých možnosti, a skutečnou interakcí. Předpokládat zaměnitelnost 

těchto situací je jako předpokládat, že vedení rozhovoru a sledováním televizního dokumentu 

jsou velmi podobné činnosti. Rozdílů mezi běžnou interakcí a testovou situací je celá řada. 

Z některých by se dalo usuzovat, že přesnost bude v běžné interakci vyšší a z některých 

naopak. Kenny a DePaulo (1993) například upozorňují na to, že nonverbální klíče, které se 

vyskytují v běžných interakcích, bývají méně jasné a jednoznačné než ty v testech. Na druhou 

stranu člověk mívá v běžných situacích k dispozici více informací o kontextu, protože ho s 

„objektem“ sdílí a do určité míry i sám vytváří. Dalším rozdílem je, že ve skutečných 

interakcích se lidé často věnují i jiným činnostem, než je naslouchání druhému a jeho 

pozorování; například si připravují svou odpověď na to, co už vyslechli. To může výkon, ale i 

procesy, které se při interpersonálním vnímání uplatňují, oproti běžné interakci měnit.S tím 

souvisí to, že většina testů je založena na výběru z několika možných odpovědí, čímž se 

podstata úkolu také dost mění (Bänzige, Grandjean, & Scherer, 2009). Není dosud zcela 

jasné, jaké psychologické procesy a jevy do rozpoznávání prožitků druhých lidí vstupují 

jakou měrou, ale lze předpokládat, že například implicitní teorie osobnosti, předsudky a 

projekce bývají zdrojem chybovosti. Tyto efekty se v multiple-choice testu nemohou projevit. 
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Situace vývojářů komplexnějších testů, jako je IPT nebo PONS, není jednoduchá. Buď 

mohou věřit tomu, že interpersonální sensitivita projevující se napříč nejrůznějšími situacemi 

vychází z jednoho obecného zdroje, a tím pádem je více méně jedno, jaké konkrétní situace se 

v testu objeví, nebo mohou vycházet z předpokladu, že se jedná o více jednotlivých vlastností 

a schopností, které pak musí být v testu obsaženy. Vzhledem k tomu, že tyto znalosti jsou 

dodnes spíše kusé, je těžké specifikovat, v čem by se jednotlivé scény měly lišit, nebo co by 

měly obsahovat. Fakt, že interní konzistence je u PONS i IPT nízká, může znamenat, že 

skutečně měří několik různých oddělených schopností (Hall, 2001). V rámci různých studií 

byl u těchto testů prokázán určitý vztah k vnějším kritériím, ale vztah mezi jednotlivými testy 

se ukázal jako minimální. Nejsou tedy plně zaměnitelné a v současné době chybí dostatek 

informací k tomu, aby se mezi nimi mohl výzkumník skutečně kvalifikovaně rozhodovat 

(Hall, 2001). 

Pro názornost bude uvedeno několik testů, více prostoru je věnováno testům, které 

jsou nejčastěji použité ve výzkumech citovaných v této práci.  

 

JAKBAR (Japanese and Caucasian Brief Affect Recognition Test; Eckman a kol., 1974) 

Tento test obsahuje fotografie vyjadřující základní emoce (smutek, štěstí, znechucení, 

překvapení a zlost), které byly identifikovány Paulem Eckmanem. Probandům je v rámci 

tohoto testu ukázaná každá fotografie na zlomek sekundy (méně než 1/25 s) a jejich úkolem je 

vybrat z několika nabízených odpovědí tu správnou. Tato verze (JAKBAR) je oproti verzi 

předcházející (BART) rozšířena o některé fotografie tak, aby obsahovaly ženské i mužské 

tváře lidí různého původu. 

  

CARAT(Communication of Affect Receiving Ability Test; Buck, 1976) 

Tento test byl vyvinut spíše pro studium projevování vnitřních prožitků než pro 

studium jeho dekódování, ale na tomto základě získaný materiál byl později použit ve 

výzkumu, který se dekódováním zabýval. V testu jsou zachyceny spontánní výrazy tváře lidí, 

kterým jsou prezentovány emocionálně zabarvené obrázky. Úkolem hodnotitele je poznat 

z výrazu tváře, na který obrázek se jedinec koukal, případně určit, jak tento zážitek sám 

hodnotil. Tento design je unikátní tím, že nabízí dvě různá kritéria přesnosti. Jedním je 

korelace mezi hodnocením příjemnosti zážitku jedincem, který byl konfrontován s obrázkem 

a tím, jak pozorovatel toto hodnocení odhadl. Dalším kritériem je správnost určení podnětu.  
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DANVA (Diagnostic Analysis of Nonverbal Accuracy; Nowicki & Duke, 2001) 

DANVA je multipe-choice test pro rozpoznávání emocí. Proband má na základě 

výrazu tváře, gest, pozice a rozpoznávat strach, smutek, štěstí a zlost z fotografií herců 

zobrazujících tyto prožitky. 

 

CASP (Child and Adolescent Social Perception Measure, Magill-Evans a kol., 1995; Koning 

& Magill-Evans, 2001) 

CASP byl vyvinut pro použití v klinické oblasti a obsahuje  deset scén, které jsou 

sehrány jedním dítětem a jedním dospělým. Zvuk je zkreslen tak, aby při interpretaci nebylo 

možné použití verbálních klíčů. Od ostatních testů se liší tím, že respondent nevybírá 

odpověď z několika nabídnutých možností, ale mluví volně o tom, co viděl.  

 

MERT (The Multimodal Emotion Recognition Test; Bänzige, Grandjean, & Scherer, 2009) 

Testový materiál obsahuje videa, zvukové záznamy, kombinaci obojího a fotografie, 

na kterých herec znázorňuje deset různých emocí, které jsou variantami základních emocí; 

konkrétně úzkost, panický strach, štěstí, nadšení, zlost ve dvou podobách („horké“ a 

„chladné“), znechucení, zoufalství, smutek a pohrdání. V tomto testu nejsou pozorovatelé 

žádáni, aby odhadli, co člověk na videu prožívá, ale jakou emoci daný výraz představuje.  

 

PONS (Profile of Nonverbal Sensitivity; Hall, 2001) 

Tento test je složen z 220 dvousekundových spotů, na kterých je zachycena postava, 

tvář a tón hlasu autorky testu. Některé spoty obsahují jen vizuální nebo jen zvukové klíče, jiné 

jsou kompletní. Promluvy jsou zdeformovány tak, aby nebylo možné rozumět jejich obsahu. 

Úkolem probanda je rozpoznat z nonverbálních klíčů, jaký prožitek je zobrazován. Ke 

každému klipu je krátký popis situace a několik možných odpovědí, z nichž je jedna správná. 

Test-retest reliabilita, (měřeno v rozestupu od 10 dnů do 10 týdnu) je 0,69. Vnitřní 

konzistence položek je velmi nízká a na externí validitu se dá usuzovat z následujících 

zjištění. Hall (2001) shrnuje několik studií, které jsou většinou čerpány z knihy R. Rosenthala 

(1979), která bohužel není dostupná. Mezi jinými uvádí například výzkumy ukazující, že 

v PONS skórovali výše lidé zdraví; lidé, kteří byli spolužáky a učiteli hodnoceni jako 

empatičtější; učitelé s demokratičtějším přístupem a učitelé s dobrým hodnocením od svých 

studentů, než lidé, kteří měli uvedené charakteristiky v menší míře. Naopak psychiatričtí 

pacienti skórovali níže než zdraví lidé. Zajímavé je, že vdané matky batolat skórovaly výše 
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než jiné vdané ženy. To by mohlo napovídat, že porozumění nonverbálním signálům je 

trénovatelná schopnost, tedy že lze rozvíjet tuto schopnost obecně, nejen vůči konkrétnímu 

jedinci či skupině. Dále se výkon zvyšoval s věkem od dětství do dospělosti; lékaři se 

spokojenějšími pacienty skórovali výše než lékaři s méně spokojenými pacienty (DiMatteo, 

Friedman & Taranta, 1979) a lidé s vyššími skóry byli ostatními vnímáni jako otevřenější a 

čestnější lidé (Funder & Harris, 1986). Při sledování genderových rozdílů skórovaly ženy 

v dekódování nonverbálních klíčů výše než muži, což prokázalo 80% ze 130 vzorků, které 

byly testovány, přičemž rozdíl mezi muži a ženami činil v průměru asi 3% (Rosenthal a kol., 

1979 citováno podle Hall, 2011) K podobným závěrům dospěly i některé výzkumy 

využívající i jiných testů dekódovaní nonverbálních klíčů (Hall, 1978). 

Mezi limity tohoto testu patří obtížné rozhodování mezi reliabilitou a délkou. 

Administrace plného testu trvá kolem hodiny a podle autorů testu je pro probandy vzhledem 

k vzájemné podobnosti jednotlivých položek dost únavný. Zkrácené verze mají na druhou 

stranu extrémně nízkou vnitřní konzistenci. 

 

IPT (Inerpersonal Perception Task; Archer & Costanzo, 2001) 

IPT nebyl původně vyvinut jako test interpersonální sensitivity, ale spíše jako nástroj 

pro studium procesů, které vnímání mentálních stavů druhého zahrnuje. Skládá se ze třiceti 

videoklipů v plné verzi a z patnácti ve zkrácené verzi. Všechny videa obsahují verbální i 

nonverbální klíče a ke každému je výběr odpovědí. Jeho vývoj byl inspirován testem PONS. 

Jedinečné na něm je, že použité záběry zachycují reálné situace, které se skutečně odehrály a 

kritériem pravdivosti pro hodnocení správností odpovědí jsou objektivní fakta. Proband se 

tedy nepokouší rozpoznat, jakou emoci předvádí herec, ale co člověk na videu opravdu 

prožívá, či o jakou interpersonální situaci se jedná. Spektrum situací, které spoty zachycují, je 

dost široké – úkolem probanda je rozpoznat například příbuznost, dominanci, soutěživost, lež 

a status. Například první video zachycuje muže, ženu a dvě děti, přičemž úkolem testovaného 

je určit, které z dětí je jejich potomek. Na dalším videu je žena, která vypraví dvě historky o 

svém dětství a proband má poznat, která z nich je pravdivá. V jiných scénách máme říci, kdo 

ze dvou basketbalových hráčů vyhrál zápas nebo kdo ze dvou spolupracovníků je nadřízený, 

či zda žena po telefonu hovoří se svou matkou, kamarádkou nebo přítelem. 

Práce se starší verzí testu (SIT - Social Interpretations Task) dokázala důležitost 

nonverbálních klíčů pro správnou interpretaci zobrazených interpersonálních situací. 

Pozorovatelé skórovali velmi nízko, pokud měli k dispozici pouze přepisy rozhovorů a 
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skórovali mnohem lépe, pokud měli k dispozici další komunikační klíče zachycené na 

audiovizuálním záznamu (Archer & Akert, 1977). Test má stejně jako PONS velmi nízkou 

interní konzistenci. 

Za potvrzení externí validity může být považováno například to, že pokročilí studenti 

herectví, jejichž výcvik zahrnoval prohlubování znalostí o významu různých gest a zvyšování 

citlivosti k těmto projevům, dosahovali lepších výsledků než studenti prvního ročníku a 

jiných oborů (nepublikovaný rukopis Bushe & Marshalla, 1999 citováno podle Archer a kol., 

2001). Dále se ukázalo, že v IPT skórovali výše studenti považování svými vrstevníky za 

sociálně zdatnější a ženy o něco výše než muži (Costanzo, & Archer, 1989).  

 

THIN SLIZE JUDGEMENTS (Ambady & Gray, 2002) 

Zvláštním případem standardních podnětů jsou sety velmi krátkých, například 

desetisekundových, úseků videí. Tento přístup vychází z široce přijímaného předpokladu, že 

proces interpersonálního vnímání je do značné míry automatický. Velmi krátká prezentace 

podnětu má mít za následek zachování větší přirozenosti při zpracovávání těchto podnětů než 

dlouhé úseky videí, které více vybízejí k vědomému zvažování jednotlivých klíčů. 

Interpretace několikavteřinového spotu příliš neumožňuje dlouhé zvažování a evokuje tak 

spíše rychlé intuitivní odpovědi, které mohou přesněji odpovídat tomu, co děláme, když si 

tvoříme úsudky o druhých v běžném životě. Tento přístup vyvinula společně se svými 

kolegyněmi a kolegy Naomi Ambady a použila jej v řadě výzkumů, například ve výzkumu 

vlivu smutné nálady a strategie odpovídání na interpersonální sensitivitu. Zde byl použit set 

39 desetisekundových videí, které zachycují 13 vysokoškolských učitelů. Úkolem probandů 

bylo ohodnotit efektivitu učitele na sedmibodové škále (Ambady, & Gray, 2002). 

 

1.2.2.2 Interakční přístup 

Základem tohoto typu výzkumu jsou přímé interakce jedinců, kteří jsou ve výzkumu 

většinou zároveň pozorovateli i pozorovanými. Po absolvování interaktivní fáze (nebo v jejím 

průběhu) jsou probandi požádáni o poskytnutí výpovědi o vlastním prožívání, které pak slouží 

jako kritérium pro hodnocení výkonu jejich interakčního partnera a naopak. Interakční přístup 

zdůrazňuje zachování komplexnosti interpersonálního vnímání a ve výzkumných situacích 

zachovává všechny interpretační klíče, které má pozorovatel v běžném životě. Může se tak 

řídit podle verbálních signálů, nonverbálních signálů a kontextu, který mu je znám a který 
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částečně spoluvytváří tím, že produkuje podněty, které jejich interakční partner vnímá a na 

které reaguje. 

Hlavním problémem tohoto přístupu je to, že je obtížné určit, zda je dosažená přesnost 

ve vnímání prožitků druhého funkcí expresivity jednoho z parterů nebo schopnosti přesně 

vnímat na straně druhého. Tento problém řeší takzvaný round-robin výzkumný plán, který 

spočívá v tom, že se probandi v interakci prostřídají, takže lze určit, kdo je pro ostatní 

čitelnější a kdo se projevil jako nadprůměrný pozorovatel. Příkladem takového výzkumného 

plánu je The Social Relations Model, SRM, který ve svých výzkumech používají například 

David A. Kenny a Bella M. DePaulo (1993).   

Tento přístup byl používán především ke studiu schopnosti lidí odhadnout vlastnosti 

druhého člověka, kdežto pro studium rozpoznávání emocí se užívaly spíše standartní podněty 

Snodgrass (2001). 

Cage a Cronbach (1955) kritizovali interakční design kvůli nemožnosti rozpoznat, zda 

je korelace mezi tvrzení objektu a pozorovatele daná skutečným porozuměním interakčnímu 

partnerovi nebo jen správným použitím stereotypu. Oprávněnost této kritiky pak závisí na 

předmětu studia. Neschopnost rozlišit tyto dvě strategie v rámci výzkumu by byla problémem, 

pokud bychom sledovali schopnost empatie ve smyslu poznávání individuality člověka, tedy 

toho, co je na něm specifického. Ovšem pokud zkoumáme například vliv motivace na výkon 

v poznávání druhého, nemusí nám vadit, že nevíme, jak bylo přesnosti dosaženo. Další kritika 

se týkala efektu předpokládané podobnosti. Ve studiích orientovaných na poznávání 

trvalejších charakteristik druhého člověka se totiž ukázalo, že lidé mají tendenci předpokládat 

podobnost mezi sebou samým a objektem, zvláště pokud je jim sympatický. Je otázkou, 

nakolik se tento efekt projevuje v empatické přesnosti. Zároveň se domnívám, že by tento 

efekt nemusel být problémem při srovnávání skupin probandů za předpokladu dostatečně 

velkého vzorku.  

V této práci se omezím na popis dvou interakčních designů. Jeden je uveden pro svou 

značnou popularitu, a protože výzkumy na něm založené jsou opakovaně citované v této 

práci. Druhý hlavně proto, že jemu podobný design je použit ve výzkumu prezentovaném 

v praktické části této práce. 

 

Ickesův dyadický design 

Ickes (2003) a jeho kolegyně a kolegové vyvinuli v devadesátých letech novou metodu 

ke studiu přesnosti vnímání mentálních obsahů, která se zaměřuje na přesnost ve vnímání 
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specifických myšlenek a pocitů. Tuto schopnost nazývají empatickou přesností (empathic 

accuracy).  

Ickesův design byl v různých modifikacích použit v celé řadě výzkumů, ve kterých se 

sledoval například vliv délky a blízkosti vztahu na empatickou přesnost, vliv sympatie, 

motivace či předsudků na interpretaci chování druhého člověka, přesnost sebehodnocení 

vlastní empatické přesnosti a podobně. Vynález tohoto výzkumného plánu je někdy vnímán 

jako dlouho očekávaná odpověď na krizi ve výzkumu IS, která následovala po Cronbachově 

kritice (1955) tehdejších výzkumných postupů.  

Následovat bude struční popis základního schématu tohoto přístupu a jeho kritika. 

Probandi jsou pod záminkou účasti v jinak zaměřeném výzkumu dovedeni do 

laboratoře, kde se setkávají. Výzkumník vzápětí kvůli údajnému technickému či jinému 

problému odchází a skryté kamery začínají snímat interakci mezi probandy. Po 6 minutách se 

výzkumník vrací a následuje odhalení skutečného experimentu, přičemž je účastníkům 

vysvětlena důležitost jejich neinformovanosti v průběhu první časti experimentu. Jsou 

požádáni o účast v jeho další časti a o souhlas s použitím nahrávky.  

Po té je každý proband odveden do samostatné místnosti a požádán, aby v rámci 

následující procedury poskytl co nejupřímnější, nejpřesnější a nejkompletnější popis vlastního 

prožívání během interakce. Dále účastník sleduje nahrávku interakce s tím, že ji má zastavit 

vždy, když se na filmu objeví moment, ve kterém měl nějaký pocit či myšlenku. Své prožitky 

zaznamenává do formuláře, do kterého uvádí čas, popis své myšlenky či pocitu a valenci 

(pozitivní, neutrální či negativní). Po té, co oba probandi zápis dokončí, jsou požádáni, aby se 

na nahrávku podívali ještě jednou s tím, že ji výzkumník zastavuje vždy na místě, které bylo 

druhým účastníkem interakce označeno jako zachycující nějaký prožitek. Tentokrát má 

účastník do formuláře zaznamenat, jaký pocit či myšlenku podle něj druhý účastník v danou 

chvíli měl a označit ji příslušnou valencí. Takto pokračuje, dokud nepopíše všechna označená 

místa. Shodu mezi tvrzením pozorovatele a výpovědí jeho interakčního partnera o vlastním 

prožitku určuje následně pětice hodnotitelů a oceňuje ji nulou, jedním nebo dvěma body. 

Ickes (2003) uvedl ve své knize tento příklad hodnocení.  

Výrok probanda o vlastním prožívání: „Myslel jsem na to, že bych se měl oholit.“ 

Interpretace stejného momentu interakční partnerkou: „Cítil se v tenzi, protože jsme oba 

mlčeli.“ (0 bodů) 
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Výrok probandky o vlastním prožívání: „Myslela jsem na to, že mě zajímá, o čem mluví.“ 

Interpretace stejného momentu interakčním partnerem: „Přemýšlela o příběhu, který jsem jí 

vyprávěl.“ (1 bod) 

 

Výrok probandky o vlastním prožívání: „Cítila jsem se trapně, protože jsme měla dojem, že si 

všichni myslí, že každý musí mít titul.“ 

Interpretace stejného momentu interakčním partnerem: „Cítila se trapně, protože nemá titul.“ 

(2 body) 

 

V rámci tohoto typu výzkumu je přesnost u osob opačného pohlaví, které se viděly 

poprvé v životě, v průměru 22%, přičemž náhodná shoda byla odhadnuta na 5%. Nejhorší 

výsledek je nula – tedy absolutně žádná shoda odhadu a skutečných prožitků, na čem se 

shodlo všech pět hodnotitelů. Nejlepší výsledek byl pouhých 55%. 

Problém, který byl výše zmíněn jako slabina všech výzkumů založených na přímé 

interakci, tedy nejasnost ohledně toho, zda výsledek vypovídá o expresivitě jednoho probanda 

či citlivosti druhého, se týká i Ickesova výzkumného plánu. V rámci toho designu by ale mohl 

být překonán následným předložením filmu dalším posuzovatelům. K tomu se připojuje 

specifičtější kritika. Snodgrass (2001) například uvažuje, nakolik vypovídá proband o sobě na 

základě vzpomínek a nakolik nově interpretuje své chování. Vidět sám sebe na videu může 

být dost silným zážitkem a v reakci na něj může spíše docházet ke snaze o pozitivní 

sebeprezentaci. Z vlastního pokusu o částečnou reprodukci tohoto přístupu (ovšem 

s přiznaným natáčením), který zahrnoval tři osoby, mohu říct, že pro jednoho účastníka bylo 

skutečně obtížné rozlišit, kdy se jedná o zpětnou interpretaci na základě shlédnutého materiálu 

a kdy o vzpomínku. Další dva účastníci tento problém neměli. Dále bylo v některých 

momentech obtížné určit, kdy určitý prožitek začíná a kdy končí. Pro někoho je také 

obtížnější zaznamenat a zapamatovat si subtilnější prožitky. 

 

Korelační metoda hodnocení interpersonální sensitivity/empatické přesnosti v rámci 

dyadické interakce 
Tento přístup je také založen na přímé interakci dvou jedinců. Od Ickesova přístupu se 

liší v tom, že probandi po absolvování interaktivní části nepopisují volně své prožitky na 

základě videonahrávky, ale vyplňují sérii dotazníků, ve kterých na škále vyjadřují míru 

souhlasu s určitými tvrzeními. Nejdříve proband vyplní dotazník týkající se vlastních pocitů a 
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myšlenek, po té následuje druhý dotazník, který se zabývá myšlenkami a pocity interakčního 

partnera. Položky dotazníků si navzájem odpovídají tak, aby následně mohly být srovnávány. 

Dotazník, který o sobě vyplnil proband, je tedy kritériem pravdivosti, podle kterého je 

posuzován výkon jeho interakčního partnera.  

V posledních letech byl použit minimálně ve dvou výzkumech: ve výzkumu vlivu 

dominantní či submisivní role na empatickou přesnost a ve výzkumu přesnosti odhadu vlastní 

empatické přesnosti. 

Snodgrass (2001) navazuje na počátky výzkumu IS, kdy byl interakční přístup hojně 

využíván, ale používá jej k jinému účelu. Nestuduje schopnost jednoho interakčního partnera 

odhalit charakteristiky druhého, ale spíše situační vliv na přesnost ve vnímání mentálních 

obsahů, kterou vnímá jako výsledek expresivity a schopnosti přesně vnímat u obou 

interakčních partnerů. S. Snodrass (2001) tímto způsobem studovala vliv dominantní nebo 

submisivní role na empatickou přesnost. V sérii experimentů se každému z dvojice na začátku 

experimentu přiřadila nebo vsugerovala submisivní či dominantní roli tím, že si vylosovali 

jednu z rolí žák-učitel, šéf- podřízený, nebo tím, že jim byly předloženy údajné výsledky 

dříve vyplněných testů, které zahrnovaly škály dominance a schopnosti vést, podle kterých 

jeden skóroval vysoko a druhý nízko. 

Dále probandy čekala společná aktivita nebo řada aktivit – například výuka znakového 

jazyka z materiálů, které měl k dispozici proband v roli učitele a následné hodnocení výuky 

„učitelem“. Výuku v jednom případě následovala jedna kompetitivní a jedna kooperativní hra. 

V jiném experimentu šlo o přijímací pohovor, takže úkolem jednoho probanda bylo vést 

přijímací řízení s druhým a dozvědět se o něm relevantní informace. Ve třetím bylo úkolem 

studentů prodiskutovat několik možností použití štědrého grantu pro univerzitu a shodnout se 

na nejlepším z nich. 

Následovalo vyplnění minimálně třech dotazníků. První byl o vlastním prožívání, ve 

kterém figurovaly položky jako“ „byl jsem dominantní“, nebo „byl jsem dobrý učitel/šéf“, či 

„Cítil jsem se dobře ve své roli učitele/šéfa“ a podobně. Druhý dotazník se týkal prožívání 

partnera, tudíž se dotyčný vyjadřoval ke stejným položkám, jen ve třetí osobě, a posední, 

který se týkal toho, jak si myslel, že je vnímán druhým člověkem. 

Hlavní slabinou tohoto přístupu je již zmíněná nemožnost určit, nakolik je výsledná 

přesnost funkcí expresivity jednoho probanda a nakolik empatické přesnosti druhého 

probanda. 
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1.2.2.3 Sebehodnotící škály 

Třetím způsobem, jak přistoupit k problému interpersonální sensitivity, jsou 

sebehodnotící škály. Jejich hlavní výhodou je podle Ronalda a Heidi Riggiových jejich 

relativní nenáročnost při administraci i vývoji (2001). Oproti výkonově zaměřeným designům 

je předností i to, že dotazník může pokrýt více jednotlivých oblastí. Může zahrnovat historii 

uplatnění sledované schopnosti napříč různými situacemi, kdežto výkonově-behaviorálně 

zaměřené designy umožňují studovat probanda vždy jen v jedné konkrétní a dosti specifické 

situaci (Riggio, 2001).  

Všechny tyto charakteristiky by byly velmi hodnotné ve výzkumu i aplikacích, pokud 

by se podařilo sestrojit sebehodnotící dotazník, ze kterého by bylo možné usuzovat na 

skutečnou schopnost vnímat mentální stavy druhých lidí. Nakolik tuto podmínku splňují 

existující sebehodnotící dotazníky, lze vypozorovat z výzkumů srovnávajících výstupy 

v sebehodnotících dotaznících a úkolech či testech interpersonální sensitivity, které byly 

popsány v předchozích kapitolách. Tyto výsledky jsou shrnuty v kapitole o přesnosti 

sebehodnocení, ale obecně lze říci, že tento vztah je velmi slabý. Podle mého názoru mohou 

být sebehodnotící škály přínosem v případě, že nás zajímá právě sebehodnocení probanda 

nebo například emocionální reaktivita na prožívání druhých osob, ale prozatím je nelze 

považovat za údaj o schopnosti probanda vnímat mentální obsahy druhých lidí. 

Hlavní překážkou ve vývoji takového dotazníku je nedostatek znalostí o podstatě 

interpersonální sensitivity, charakteristikách a zájmech, se kterými se interpersonální 

sensitivita pojí. 

Následují tři příklady sebehodnotících dotazníků. Položky týkající se interpersonální 

sensitivity jsou zahrnuty v několika dalších dotaznících, ale zde budou zmíněny jen ty, které 

se na interpersonální sensitivitu více zaměřují nebo byly použity ve výzkumech citovaných 

v další části diplomové práce.  

 

PDA (Perceived Decoding Ability; Zuckerman & Larrance, 1979 citováno podle Riggo & 

Riggio, 2001) 

Podle Riggiových (2001) byla jedním z prvních pokusů o sebehodnotící škálu 

interpersonální sensitivity Perceived Decoding Ability, která se skládá ze 32 položek, 

tázajících se na sebehodnocení velmi explicitně. Dotazník obsahuje položky jako“ „obvykle 

poznám, že se někdo zlobí z tónu jeho hlasu“ nebo „obvykle poznám z výrazu tváře, že se 

mně někdo snaží potěšit“. Výsledky validizačních studií byly rozporuplné. (Se zkrácenou 
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verzí testu PONS dosáhla škála údajně korelace 0,26 a s plnou verzí 0,13; n=158 a n=88; 

Riggio, 2011). Riggiovi (2011) upozorňují, že formulace otázek v tomto dotazníku vedou 

k tomu, že odpovědi budou nutně poznamenané sociální diserabilitou, protože jednoduše 

implikují přítomnost nebo nepřítomnost sociální kompetence, která je obecně považována za 

něco pozitivního.  

 

SSI (Social Skills Inventory; Riggio, 2001) 

Riggiova Social Skills Inventory (Riggio, 2011) užívá méně přímé a jednoznačné 

otázky než PDA. Skládá se z 90 položek a kromě interpersonální sensitivity, která je 

rozdělena na škálu emocionální sensitivity a na škálu sociální sensitivity, sleduje i expresivitu, 

tedy schopnost komunikovat své pocity a myšlenky, a také schopnost je regulovat. Obsahuje 

položky jako: „raději bych se zúčastnil politické diskuze, než abych pozoroval a analyzoval 

příspěvky diskutujících.“ Nebo: „lidé o mě říkají, že jsem citlivý a chápající člověk.“ 

Škála emocionální sensitivity byla signifikantně, i když nepříliš silně, korelována 

s PONS (r =.18, n = 119) a s IPT (r=.17, n= 31) (Riggio, 2011). Mezi škálou sociální 

sensitivity s výkonovými testy nebyla nalezena žádná korelace. 

 

Autism-Spectrum Quotient (Baron-Cohen a kol., 2001) 

Jak název napovídá, byl tento dotazník vyvinut v rámci jiného pohledu na 

problematiku a sleduje charakteristiky asociované s poruchami z autistického spektra. Jedna 

z verzí tohoto dotazníku je vyvinutá na testování dospělých, normálně inteligentních lidí. 

Není překvapivé, že v tomto dotazníku skórovali výše jedinci s diagnózou z autistického 

spektra než jedinci bez ní. Zajímavější je, že přírodovědně orientování vědci (především 

matematici) skórovali výše než vědci ze společenských věd, a že muži skórovali v rámci 

všech těchto skupin výše než ženy (Baron-Cohen a kol., 2001).  

V rámci jednoho výzkumu byl tento dotazník administrován spolu dotazníkem IPT a 

stejní probandi následně absolvovali interpersonální úkol sledující IS. Podle srovnání 

výsledků nebyl nalezen signifikantní vztah mezi těmito úkoly (Ames & Kammrath, 2004). 

 

1.2.3  Vztah mezi jednotlivými přístupy 

Již jsme zmínili v předchozích kapitolách, že vztahy mezi jednotlivými testy navzájem 

a mezi testy a sebehodnotícími škálami jsou velmi slabé. V jedné studii byla interpersonální 
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sensitivita u jednoho souboru probandů sledována testem IPT i interakční metodou a mezi 

těmito dvěma přístupy nebyl nalezen prakticky žádný vztah (Ames & Kammrath, 2004). 

Na základě těchto výzkumů, je možné říci, že každá tato metoda sleduje jiný aspekt 

interpersonální sensitivity. Bohužel není dosud známo, jaké aspekty to jsou a jaký je mezi 

nimi vztah. Jednotlivé přístupy nejsou tedy navzájem zaměnitelné.  
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1.3 Některé procesy a strategie spojené s interpersonálním 

vnímáním mentálních obsahů 

 

Jak poznáváme, co druzí lidé cítí a co si myslí? 

 Na tuto otázku se snažila odpovědět řada výzkumníků a myslitelů. Účelem této 

kapitoly není shrnout jejich poznatky, ale především upozornit na určitou charakteristiku 

procesu interpersonálního vnímání, která bude hrát důležitou roli v následujících kapitolách. 

Touto charakteristikou je částečná automatičnost a částečná uvědomovanost procesu 

sociálního vnímání.   

Odpověď na úvodní otázku je členěna do čtyř částí, které postupují od toho, co je 

našemu vnímání a uvažování běžně přístupné, k tomu, co je nám skryté. První odpověď by 

mohl dát každý člověk, který pozoruje sám sebe a ostatní lidi. Jedná se o strategie, které 

používáme k poznávání mentálních stavů druhých lidí, a jsou přitom běžně uvědomované. 

Druhá část představuje stručně dva hlavní směry vysvětlování tohoto procesu v rámci teorie 

mysli. Třetí část nenabízí přímo odpověď, ale z jiného úhlu upozorňuje na fakt, že část 

procesu poznávání druhého se odehrává bez toho, abychom ho vědomě reflektovali. Třetí část 

poskytne letmý (a zjednodušený) pohled na to, jak se proces vnímání mentálních obsahů 

uskutečňuje na úrovni našich nervových buněk. 

Nejdříve bychom se ale měli pozastavit u toho, co přesně myslíme poznáváním 

mentálních stavů. Jinými slovy: jaký nárok na toto poznávání máme. Považujeme za úspěch, 

když člověk pozná, že je druhý člověk zamyšlený? Nebo až když pozná, o čem konkrétně 

přemýšlí? První lze odhalit během vteřiny pouhým pohledem, druhé vyžaduje zapojení více 

kognitivních procesů. Dana Samson (2009) rozděluje v podobném duchu mentální obsahy na 

složitější a jednodušší. Jako příklad složitějších uvádí přesvědčení a myšlenky, jako 

jednodušší emoce a jednoduché záměry. Za rozpoznání jednoduchého záměru můžeme 

považovat například uvědomění si toho, že člověk stojící před autem a šmátrající v kapse chce 

auto zřejmě odemknout. Poznávání mentálních obsahů v složitějším a specifičtějším slova 

smyslu zahrnuje další procesy, jako je zapojení znalostí o druhém člověku a vzpomínek na 

předchozí zkušenost. Naopak k rozpoznání jednoduššího prožitku nebo k rozpoznání prožitku 

v obecnějším slova smyslu stačí často jediný pohled.   
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1.3.1 Strategie poznávání mentálních obsahů druhého 

Zeptáme-li se běžného uživatele teorie mysli, jak to dělá, že rozumí druhým lidem, 

budou pravděpodobně jeho odpovědi směřovat k následujícím okruhům.  

 

 zpracovávání verbálních a nonverbálních signálů 

Tuto strategii bychom mohli rozdělit podle míry vědomé pozornosti, která je procesu 

věnována. Může jít o vědomé přiřazování významů projevům druhého, které užívají spíše 

lidé, kteří se čtením emocí zabývají i z odborného hlediska, nebo třeba lidé s nižší schopností 

poznávat prožitky druhého intuitivně.   

Rozpoznání jednotlivých klíčů a jejich významu v projevech druhé se častěji odehrává 

na nevědomé úrovni, to znamená, že bez toho, abychom o významu určitého projevu 

přemýšleli, je zřejmé, co druhý člověk prožívá. Tomu intuitivnímu rozpoznávání mentálních 

stavů druhých lidí se budeme blíže věnovat v další části. Lidé jsou si běžně vědomi toho, že 

na prožívání ostatních usuzují z těchto projevů, přestože v konkrétní situaci často nejsou 

přesně schopni určit, ze kterých (Smith a kol., 1991).  

 

 Představení si sebe sama v situaci druhého 

 V podstatě odpověď na otázku, jak bych se cítil v dané situaci.  Uplatnění této 

strategie může mít různou míru sofistikovanosti. V této úvaze můžou být zohledněny určité 

rozdíly mezi sebou a objektem poznávání.  

 

 Uplatnění znalostí o lidské psychice či stereotypu.  

 

Jedinec může při interpretaci použít představu o tom, jak by se v dané situaci cítil 

„normální člověk“ nebo „normální příslušník určité skupiny“.  Může být například uplatněna 

představa, že většina lidí se cítí trapně, pokud se ukáží jejich pochybení, nebo že jsou rádi, 

pokud se jim něco podaří. Uplatnění stereotypu může být zavádějící i funkční strategie. 

Cronbach (1955) považoval předpokládanou podobnost s druhým a uplatnění 

stereotypu za jeden ze zdrojů falešné přesnosti u výzkumů využívajících přímé interakce. 

Upozorňoval, že ve výzkumech, jejichž cílem je rozlišit vnímavější jedince od méně 

vnímavých, musí být výsledek kontrolován pro takto dosaženou shodu mezi objektem a 

pozorovaným.  
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Společně se Sarou D. Hodges a Michaelem W. Myersem (2009) se domnívám, že na 

tuto strategii lze pohlížet i jako na přirozenou součást repertoáru, který lidé využívají ve snaze 

pochopit druhé.  

 Uplatnění znalosti o konkrétním člověku.  

Pro popsání této strategie uvedu příklad ze světa sociálních sítí, kde je empatická 

přesnost odkázaná na mnohem méně interpretačních klíčů než v přímé interakci. 

 Přečte-li si někdo na profilu svého kamaráda větu „rozešli jsme se“, může uplatnit 

svou znalost o něm a jeho situaci, a z toho usoudit, jak se asi cítí. Danou informaci 

interpretuje odlišně podle toho, zda kamarád dlouho sbíral odvahu ukončit neuspokojivý 

vztah, nebo zda byl ve vztahu spokojený.  

 

1.3.2 Teorie-teorie a simulační teorie 

Výše popsané běžné strategie mají svůj odraz ve dvou směrech teorie mysli, které 

poskytují jeden z možných rámců studie procesu porozumění člověka člověkem.  

Podle teorie-teorie se naše schopnost přemýšlet o vnitřních prožitcích druhých zakládá 

na tom, že ovládáme koncepty různých mentálních stavů (jako jsou například přesvědčení a 

touhy), souhrn pravidel a principů, které určují, jak tyto stavy vznikají a jak spolu interagují 

(Michlmayr, 2002) a o souhrn kauzálních a vysvětlujících pravidel, které spojují 

pozorovatelné chování člověka s mentálními stavy (Goldman, 1998). 

Příkladem takového pravidla je poznatek, že percepce nějakého objektu zakládá 

znalost o tomto objektu, nebo předpoklad, že lidé jednají, aby uspokojili své potřeby, na 

základě svých znalostí a přesvědčení. Názor na to, jak explicitní je představa těchto konceptů 

a pravidel, se různí. Někteří zástupci tohoto směru zastávají představu explicitního uvažování 

o konceptech a principech na úrovní jednotlivce, jiní ji vidí jako složitější jev, který na úrovni 

jedince zřejmě není zcela uvědomovaný. Mezi těmito dvěma krajními pohledy se vyskytuje 

celá škála přístupů (Michlmayr, 2002).  

 

Simulační teorie naproti tomu tvrdí, že k tomu, abychom byli schopni přemýšlet o 

prožívání ostatních lidí, nepotřebujeme takovouto vyčerpávající teorii mentálních stavů. 

Hlavním předpokladem simulační teorie je, že každý z nás má mysl, která funguje na základě 

stejných principů jako mysl ostatních lidí. Rozpoznávání mentálních stavů tedy nevyžaduje 

speciální teorii, jak funguje mysl někoho jiného, protože je možné si představit sebe sama v 
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situaci druhého a z toho vyvozovat závěry o jeho prožívání. Místo toho, aby člověk aplikoval 

určité vědomosti a z nich vyvodil, jak se druhý člověk cítí, tak v podstatě imituje ve své mysli 

situaci druhého a výsledkem je představa o jeho prožívání (Goldman, 1998). 

 

Přestože tyto dva způsoby vysvětlení byly nahlíženy jakožto alternativní, je dnes pro 

mnoho autorů přijatelná představa, že lidé mohou používat obě strategie (Michlmayr, 2002). 

 

1.3.3 Automatičnost procesu vnímání mentálních obsahů  

Sociální psychologie přinesla řadu důkazů o tom, že sociální vnímání je částečně 

nevědomý, automatický proces. Výraz automatické je zde používán ve volnějším smyslu, v 

jakém jej používá například Bargh (1994), který kritizuje pojetí automatických a záměrných 

procesu jakožto oddělených a navzájem se vylučujících, a odmítá úzkou definici 

automatického procesu jako procesu, který splňuje všechny následující podmínky – (1) 

absenci pozornosti, (2) kontroly a (3) uvědomování si procesu, a (4) vysokou efektivitu 

procesu (tedy výkon s minimální kognitivní zátěží). Spolu s dalšími autory (e.g. Chen, 2007) 

považuje za automatický takový proces, který splňuje i jen některé z těchto podmínek s tím, 

že vztah mezi automatičností a záměrností lze vnímat spíše jako škálu, na níž se různé 

procesy mohou umísťovat, nebo jako fáze, které se mohou v průběhu procesu střídat.  

Automaticita byla studována ve dvou vzájemně nepříliš propojených oblastech.  Ve 

výzkumu získávání dovedností, kde se považuje za efektivní způsob užívání těchto 

dovedností, který přichází, máme-li s danou činností dostatek praxe. Klasickým příkladem je 

řízení auta nebo psaní na počítači.  Druhá oblast se zaměřuje na předvědomou analýzu objektu 

vnímání ( 1994).   

 Robert S. Wyer, John A. Bargh  (1997) stejně jako řada dalších autorů upozorňují na 

to, že interpersonální vnímání se z části odehrává bez toho, abychom tento proces vědomě 

reflektovali. První fází vnímání je zachycení události či objektu (ať už sociálního nebo jiného 

charakteru) z komplexního senzorického pole. Toto zachycení je plně automatické. Následuje 

reakce na tento podnět, která má své kognitivní, afektivní i motivační aspekty, a která 

konstruuje psychologickou situaci, tedy to, jak danou událost vnímáme. Až když se 

senzorický podnět redukuje a transformuje do smysluplných objektů a událostí, zapojuje se 

vědomé zvažování situace. Díky tomu vnímáme při procházce ulicí kolemjdoucí, stromy, auta 

a domy místo směsice barevných čmouh, křivek, úhlů a světel. Neuvědomované zpracovávání 

podnětů tak vlastně tvoří rozhraní mezi objektivním světem a světem, jak ho vnímáme.  
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Původně bylo toto nevědomé zpracovávání podnětů tématizováno při studiu vnímání objektů, 

ale později se rozšířilo i do studia sociálního vnímání. 

V sociální psychologii bývají automatické aspekty zpracovávání informací sociálního 

rázu zmiňovány velmi často v souvislosti s chybami, které mohou být označeny jako daň za 

rychlé a na kognitivní zdroje nenáročné zpracovávání informací. Příkladem mohou být 

výzkumy předsudků, které například ukazují, že pouhá přítomnost člena steretypizované 

skupiny vyvolává automaticky stereotypní vzorce myšlení (e.g. Devine, 1989) nebo, že 

příslušnost jedince k vnímané skupině ovlivňuje, jak zpracováváme informace o něm, bez 

toho, abychom si to uvědomovali(e.g. Hamilton a Rose, 1980). Dalším velkým tématem, ve 

kterém je automatičnost sociálního vnímání zdůrazňována, je závislost interpretace sociálních 

situací na dostupnosti kategorií v paměti (e.g. Anderson a Barrios, 1961; Asch, 1946).  

 

1.3.4 Zrcadlové neurony 

Důležitou, i když prozatím ne zcela objasněnou, roli v rozpoznávání vnitřního stavu 

druhého člověka zřejmě hrají takzvané zrcadlové neurony.   

Zrcadlové neurony jsou senzomotorické nervové buňky specifické tím, že k jejich 

aktivaci dochází velmi podobným způsobem ve dvou případech: když jedinec vykonává 

určitý úkon a když jej pozoruje. 

Tyto neurony byly objeveny v mozku makaků, konkrétně v senzomotorické kůře. 

K jejich objevu prý došlo náhodou. Tým italských vědců zkoumal imitaci pomocí 

elektrod zavedených do mozkové kůry makaků tak, aby snímaly aktivitu jednotlivých 

neuronů.  Říká se, že k zásadnímu objevu došlo v momentě, kdy se jeden z výzkumníků 

vracel z oběda a dojídal zmrzlinu. Opička napojená na elektrony viděla, jak si zmrzlinu 

přibližuje k ústům a snímací zařízení referovalo o nervové aktivitě, která by odpovídala tomu, 

že opička pohnula horní končetinou. Makak se tímto způsobem ale nepohnul, pouze 

pozoroval člověka, který tak učinil (Samson, 2009). 

Další výzkumy odhalily, že ve frontální a parientální oblasti mozku makaků jsou dva 

druhy senzomotorických neuronů: ty, které reagují na prezentaci objektu a ty, které reagují, 

když opice vidí na objekt zaměřenou akci, kterou vykonává jiná opice nebo i člověk.  Tyto 

zrcadlové neurony se neaktivují, pokud opice vidí samotný předmět, ani pokud vidí 

předstíranou akci nebo projevy, které nejsou zaměřené na žádný objekt (například gesta). 

Některé z těchto neuronů se aktivují pouze v souvislosti s úkony zaměřenými na určitý cíl 

akce nebo na určitý způsob pohybu (Samson 2009). 
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Studium zrcadlových neuronů u lidí bylo složitější, protože je pro vědce eticky hůře 

zdůvodnitelné umisťovat elektrody jen za účelem výzkumu do pracujícího lidského mozku. 

Až do nedávna se na existenci zrcadlových neuronů u lidí usuzovalo jen z nepřímých důkazů, 

jako jsou například výsledky výzkumu, v rámci kterého byly sledovány akční potenciály 

svalových vláken svalů ruky za několika podmínek: (1) při pozorování druhého člověka, který 

mával rukou; (2) při pozorování druhého člověka, který manipuloval objektem a (3) při 

pozorování objektu. Ve druhém případě byla zaznamenána reakce na svalech, které by se 

zapojovaly, pokud by pozorovatel aktivitu sám vykonával (Fadiga a kol. 1995). Další nepřímé 

důkazy vychází z výzkumů, které sledovali aktivitu mozku pomocí EEG či pomocí 

magnetické rezonance (Rizzolatti1 a Craighero, 2004) 

Přímé důkazy o existenci zrcadlových neuronů v lidském mozku poskytl až nedávný 

výzkum, který byl proveden u pacientů s epilepsií, kterým byly elektrody do mozku zavedeny 

z léčebných důvodů. U těchto pacientů byla takto sledována aktivita celkem 1117 neuronů.  

Zatímco byla snímána aktivita těchto neuronů, pozorovali pacienti videa zobrazující 

výrazy emocí a uchopování předmětů rukou (konkrétně úsměv, jemné uchopení předmětu, 

uchopení pomocí celé ruky nebo mračení).  Pro kontrolu byly sledovány reakce neuronů i v 

případě, že pacient příkazy jen čte, ale úkony nevykonává. Měřena byla aktivace neuronů při 

pozorování a při vykonávání úkonů, přičemž za aktivitu neuronů se považovala jen taková 

aktivita, která neodpovídala aktivitě v kontrolním úkolu. Podle naměřené aktivity byly buňky 

rozděleny do následujících kategorií: (1) neurony reagující na pozorování akce, (2) neurony 

reagující na vykonávání akce a (3) neurony reagující na vykonávání i pozorování akce 

stejného druhu. (4) Mezi těmito buňkami byly i některé, které byly excitovány během 

vykonávání akce a utlumeny během pozorování akce (Mukamel, 2010).  

Zrcadlové neurony bývají spojovány se schopností učit se nápodobou, ale také se 

schopností rozumět vnitřním stavů druhých lidí. Lze na ně pohlížet jako na vývojově velmi 

starý mechanismus, který nám umožňuje získávat informace o záměrech ostatních lidí velkou  

rychlostí. Díky zrcadlovým se zřejmě v mozku pozorovatel aktivují stejné oblasti, jakou jskou 

aktivní v mozku pozorovaného. Tak umožňují modelovat činnost a vnitřní stav člověka. Díky 

tomu si tento stav můžeme plasticky představit a svým způsobem prožít, místo toho, abychom 

o něm museli složitě přemýšlet (Koukolík, 2007). 
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1.4 Přesnost sebehodnocení interpersonální sensitivity 

 

Opravdovou znalostí je poznání vlastní omezenosti. 

Confucius 

 

 Z dosavadních výzkumů i každodenní praxe lze odvodit, že běžně míváme dostatek 

kompetencí k poznávání pocitů a myšlenek druhých lidí, a to alespoň do té míry, abychom 

více či méně hladce zvládali život v tomto extrémně provázaném a zalidněném světě. Ale 

každá schopnost je ve společnosti rozdělena tak, že je jí někdo obdařen méně a někdo více. 

Interpersonální sensitivita není výjimkou. Je si jednotlivec vědom, jak je na tom konkrétně on 

se schopnosti vnímat mentální stavy druhých lidí? Víme, zda se na své úsudky o druhých 

můžeme spoléhat či ne? A je naše jistota ohledně konkrétního dojmu z druhého člověka 

spolehlivým vodítkem? 

Petterson, Foster a Bellmer (2001) ukazují praktické důsledky odpovědi na tuto 

otázku. Pokud jsme schopni správně zhodnotit prožívání ostatních, ale zároveň nám chybí 

důvěra ve správnost našich postřehů, je pravděpodobné, že podle nich ve výsledku nebudeme 

jednat. Opačná situace, kdy se mýlíme, a naše mylné závěry jsou podpořeny vysokým 

sebevědomím, zřejmě nepovede k příznivějším následkům. 

Mít povědomí o tom, nakolik přesné a správné bývají naše interpretace projevů 

druhých, je velmi užitečné. Člověk, který o sobě bude vědět, že v této oblasti nevyniká, může 

na tuto skutečnost adekvátně zareagovat: věnovat se rozvíjení této dovednosti a naučit se 

zacházet se svými interpretacemi jako s hypotézami, které je potřeba ověřovat v komunikaci, 

tedy doptáváním se a parafrázováním místo toho, abych je považoval za fakta a řídil podle 

nich své jednání.  

Zvažování spolehlivosti sebehodnocení zároveň nastoluje otázku, nakolik smysluplné 

je užívání sebehodnotících dotazníků pro měření interpersonální sensitivity.  

Toto téma zahrnuje dva navzájem související okruhy: (1) Jsme obecně schopni určit, 

nakolik dobře se nám v této oblasti obvykle daří? (2) A poznáme v konkrétní situaci, zda je 

náš odhad spolehlivý? 

Obě otázky jsou předmětem výzkumu prezentovaného v praktické části této práce. Na 

následujících stránkách proto předkládám shrnutí z dostupných výzkumů, které se vztahem 

sebehodnocení a výkonu v úkolech a testech interpersonální sensitivity zabývaly. Výkon ve 

schopnosti vnímat a správně interpretovat projevy ostatních byl měřen nejčastěji metodou 
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standardních podnětů, ale v několika případech i pomocí Ickesova interakčního přístupu nebo 

korelačního interakčního přístupu. Metody je popsány na straně 26. Na nadcházející stránce 

budou shrnuty výsledků výzkumů sledujících vztah výkonu a sebevědomí. Následovat bude 

zamyšlení nad možnými interpretacemi těchto výsledků a prezentace výzkumů, které se 

pokusily ověřit některé z možných interpretací.  

 

1.4.1 Síla vztahu sebevědomí a výkonu v dosavadním výzkumu 

Ve výsledcích výzkumů na spolehlivost sebehodnocení panuje shoda. V rámci všech 

dostupných výzkumů vyšlo, že sebedůvěra není pozitivně korelována s výkonem, nebo je 

s ním korelována pouze velice slabě, v některých případech byla korelace dokonce záporná. 

K tomuto závěru došly výzkumy, které zjišťovaly sebehodnocení vlastních schopností 

v porozumění druhým lidem obecně nebo na úrovni celého testu.  

O něco přesnější sebehodnocení se ukázalo na úrovni jednotlivých položek, tedy 

pokud se proband nevyjadřoval pouze k tomu, jak úspěšně zvládl test jako takový, ale byl 

tázán na míru své jistoty ohledně jednotlivých odpovědí.  

 Ickes a jeho kolegové (1990) ověřovali tento vztah v rámci interakčního přístupu. 

Sebehodnocení bylo sledováno Davisovým Indexem sociální reaktivity (Interpersonal 

Reaktivity Index, IRI), škálou empatické přesnosti od Ickese a výkon v empatické přesnosti 

byl posuzován na základě interakční metody popsané na straně 27(Ickes,1990) ověřoval, zda 

je empatická přesnost provázána s oblastmi které sleduje Davisův dotazník: spontánní 

tendencí představovat si situace z perspektivy druhých lidí (škála perspektive taking 

z Davisova dotazníku), tendencí identifikovat se s postavami z filmů, knih a podobně (škála 

fantazijní identifikace), emocionálními reakcemi na konfrontaci s negativní zkušeností jiné 

osoby (škála diskomfortu a úzkosti z pozorování nepříznivé situace druhé osoby) a 

také  tendencí prožívat soucit, starost, péči o druhé a sounáležitost s druhými osobami 

[empatická starostlivost] (Davis, 1980). Žádná ze škál nekorelovala signifikantně s výkonem, 

objevila se pouze nesignifikantní negativní korelace škálu perspective taking (-0,14) a pro 

škálu fantazijní identifikace. 

Tento vztah byl později znovu prověřován jinými autory Sárou D. Hodges a Seanem 

M. Laurentem (2008). V této studii byl design pozměněn, protože se nejednalo o dyadickou 

interakci, ale práci s videem, které z takové interakce vycházelo. Na videu je zachycená 

studentka vyprávějící o svém studijním neúspěchu. Probandi pak při pozorování videa 

postupovali stejně jako v Ickesových výzkumech, tj. zaznamenávali své odhady toho, co 
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studentka prožívá v momentech, které ona označila jako relevantní. Tyto odhady byly 

následně teamem hodnotitelů porovnávány s její výpovědí.  V analýze tohoto výzkumu byl 

zohledněn i vliv sociální žádostivosti, která byla zjišťována Marloweovou-Crowneovou 

škálou sociální desirability (Marlowe–Crowne Social Desirability scale). V tomto výzkumu se 

objevil vcelku slabý, ale signifikantní vztah mezi dvěma škálami Davisova dotazníku a 

výkonem. Síla vztahu mezi škálou „empatické starostlivosti“ a výkonu byla po kontrole pro 

sociální dsirabilitu 0,17. Naproti tomu škála perspective taking korelovala s výkonem 

negativně (-0,16).  

Interakční design byl použit i ve výzkumu Daniela R. Amese a Lary K. Kammrath, 

(2004), ve kterém probandi odhadovali svou empatickou přesnost tak, že tipovali, na jakém 

percentilu se vůči svým spolužákům umístili. Ani tentokrát výsledek nesvědčil o tom, že by 

probandi měli dobrý odhad svého výkonu. Korelace byla r = 0,16, když byl srovnáván výkon 

ve „čtení myšlenek“ a sebeodhadu v této disciplíně, a  r =0,12 když se jednalo o usuzování na 

emoce.  

K podobnému závěru došli výzkumní i za použití standardizovaných metod. Například 

autoři testu PONS několikrát administrovali kromě testu samého i devítibodovou škálu 

sebehodnocení, v níž se respondenti vyjadřovali ke svým schopnostem v interpretaci tónu 

hlasu, pohybů a výrazu tváře. Bohužel je shrnutí těchto výzkumů obsaženo v již zmiňované 

nedostupné knize R. Rosenthala  (1979,  citováno dle Riggio, 2001). Vztah mezi odhadem a 

výkonem byl sledován v rámci 28 různých studií a průměrná korelace činila pouze 0,08. 

Nejlepší odhad se v rámci této studie ukázal u vzorku 53 vysokoškolských studentů, u kterých 

byla korelace výkonu a odhadu 0,3. V další studii byl PONS srovnáván se sebehodnotící 

škálou PDA Celková korelace byla také docela nízká: 0,13 (n=88), výrazně lépe dopadlo 

srovnání s kratší verzí testu: 0,26 (n=45) (Rosenthal, 1979, citováno dle Riggio, 2011). 

Za stejným účelem byl použit i IPT který sleduje senzitivitu k více různým oblastem 

než PONS. Obě metody jsou popsané na straně 25. V této studii bylo korelováno množství 

správně zodpovězených odpovědí u jednotlivých probandů s odhadem počtu správných 

odpovědí v testu, který každý proband uvedl po jeho absolvování. I zde se ukázal pouze slabý 

vztah mezi výkonem a sebehodnotící škálou: 0,08. V tomto výzkumu se také ukázal zajímavý 

genderový rozdíl: muži předpokládali lepší výsledek než ženy, ale jejich skutečný výkon byl o 

něco horší, což snížilo celkovou korelaci (N=476; Smith a kol., 1991).  

Podobně dopadl i výzkum s IPT, v němž ale probandi udávali míru své sebejistoty 

předpokládaným percentilem, na kterém se podle svého mínění vůči svým spolužákům 
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umístili. Průměrný odhad byl šedesátý první percentil a korelace mezi odhadem a skutečným 

umístěním byla 0,16 (Ames, & Kammrath, 2004). 

Petterson a kol.(2001) se tázal na odhad správných odpovědí v testu IPT i na celkový 

dojem a oba údaje korelovali s výsledkem jen velice slabě (r = 0,04 a r = 0,5). 

Jiná studie se zaměřila na vztah sebevědomí a přesnosti na úrovni jednotlivých položek 

IPT, který byl ovšem pro tuto studii upraven. (Na jednu stranu byly vybrány nejjednodušší 

položky, na druhou stranu byly kvůli jiným výzkumným záměrům prezentovány   bud 

kompletní nebo bez zvuku či obrazu, nebo dokonce jen jako přepsané texty.) Probandi 

v tomto výzkumu sdělovali míru své sebejistoty po zodpovězení každé otázky (která 

následovala každý videoklip). Průměrná korelace mezi sebevědomím na úrovni jednotlivých 

položek a jejich správností byla 0,30 (Smith a kol., 1991).  

 

1.4.2  Interpretace výsledků a hlubší pohled na problematiku 

Z výše uvedených výsledků by v podstatě vyplývalo, že nejsme dost dobře schopni 

odhodnotit, nakolik se nám daří poznávat ostatní lidi. Ještě než se zamyslíme nad tím, čím by 

tato neschopnost mohla být způsobena, se pozastavíme nad možnými metodologickými 

nedostatky výzkumů, které mohou stát za slabými korelacemi mezi výkonem a 

sebehodnocením. 

Kenny a Albright (1987) upozorňují, že jedním z důvodů nízké korelace mezi 

sebehodnocením a výkonem v testech interpersonální sensitivity, může být nejasná 

zobecnitelnost těchto testů a úkolů. Je možné, že probandi hodnotí svoji interpersonální 

sensitivitu v obecnějším nebo jiném smyslu, než v jakém ji reflektuje test nebo úkol.  

Tento argument může být uplatněn na výzkumy, které srovnávají výkon v určitém 

testu či úkolu a sebehodnocení probanda v obecnějším slova smyslu. Je-li proband tázán na 

úspěchy v oblasti interpersonální sensitivity v běžném životě a jeho zhodnocení je po té 

srovnáváno s výkonem v některém z testů či úkolů, je toto vysvětlení dostačující. Nízká 

korelace se ovšem ukazuje i tam, kde probandi hodnotí svůj úspěch v konkrétním úkolu a toto 

tvrzení je následně srovnáváno s výkonem ve stejném úkolu. 

Podle Smith a jejích kolegů (1991) jsou závěry z výzkumů, které sledují sebejistotu 

probanda po jednotlivých položkách, ekologicky validnější než závěry z výzkumů, které se 

ptají na sebehodnocení celého testu. Je pravda, že například IPT má v plné verzi 30 položek a 

odhad vlastní přesnosti odhadem počtu správně zodpovězených položek vyžaduje 

zapamatovat si míru jistoty v rámci všech těchto situací, což je samo o sobě dost obtížný úkol. 
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Uvažování o vlastní empatické přesnosti v tolika situacích za sebou je pravděpodobně 

vzdálené od pocitu jistoty, který buď provází, nebo neprovází naše dojmy v běžné 

komunikaci. To vysvětluje vyšší přesnost u odhadu jednotlivých položek. Výzkum sledující 

sebehodnocení na úrovni jednotlivých položek dospěl k celkové korelaci sebehodnocení a 

výkonu 0,3 (Smith a kol., 1991). V jiném výzkumu vyšla korelace na úrovni jednotlivých 

položek relativně nízká: 0,13. Mezi probandy byla v přesnosti sebehodnocení značná 

variabilita. Nejvyšší korelace dosáhla hodnoty 0,9, nejnižší -0,64 se směrodatnou odchylkou 

0,29. U 40% probandů byla korelace vyšší než 0,4 a u dalších 40% vyšší než 0,2 (Petterson a 

kol., 2001). 

Další častý způsob vyjadřování sebejistoty ve výzkumech je určování percentilu. 

Určení percentilu ale vyžaduje, aby se proband kromě vlastního sebehodnocení zabýval i 

hodnocením ostatních probandů. Výsledná nepřesnost pak může být způsobena selháním 

v ohodnocení druhých a nikoliv sebe sama.  

Z výše uvedeného vyplývá, že jsme s na tom přesností sebehodnocení v empatické 

přesnosti možná o něco lépe, než některé výzkumy naznačují.  

 

V následujících odstavcích se pokusíme zamyslet nad tím, co by relativní nepřesnost 

mohlo způsobovat. Nejdříve se pozastavíme u toho, zda je nízká způsobilost ohodnotit své 

schopnosti a svůj výkon specifická pro oblast interpersonálního vnímání, Dále se podíváme, 

jakým způsobem je sebehodnocení zkresleno, zda se lidé spíše podhodnocují či nadhodnocují 

a zda jsou výsledky způsobené tím, že se takto nepřesně hodnotí většina lidí, nebo se jedná o 

podskupinku probandů, jejichž odpovědi jsou natolik nepřiléhavé, že celkovou korelaci 

výrazně snižují. Následovat bude uvedení možných příčiny nepřesnosti sebehodnocení.  

 

Je tedy naše schopnost ohodnotit realisticky vlastní výkon specifická pro oblast 

interpersonální sensitivity, nebo se týká i dalších oblastí? Podle Kruegra a Dunninga (1999) 

je přesnost sebehodnocení vlastních schopností skutečně omezená v mnoha, ne-li ve 

většině, zkoumaných oblastí - od smyslu pro humor po logické uvažování. Například 

vztah mezi obecným hodnocením vlastních znalostí anglické gramatiky a výkonem 

v gramatickém testu byl v tomto výzkumu nesignifikantní a vztah mezi odhadovaným 

percentilem v konkrétním testu a skutečným výkonem byl pouze 0,17. Tato diskrepance mezi 

sebehodnocením a výkonem je podle Kruegra a Dunninga (1999) způsobena tím, že lidé mají 
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tendenci se hodnotit lehce nad průměrem, takže lidé, kterým se v daném úkolu příliš 

nedaří, se výrazně nadhodnocují a lidé s vysokým výkonem se naopak podceňují.  

Tomuto tvrzení odpovídají i výsledky studie z oblasti interpersonální sensitivity. Ve 

výzkumu Daniela Armese a Lary Kammrath (2004) absolvovalo163 studentů test IPT a po té 

každý student odhodnotil svůj výkon v porovnání s ostatními. Probandi byli následně 

rozděleni do 4 skupin podle úspěšnosti. Skutečně se ukázalo, že probandi ze čtvrtiny 

s nejhoršími výsledky, jejichž průměrné umístění bylo na desátém percentilu, v průměru 

předpokládali, že budou na šedesátém percentilu. Naopak jedinci z nejlepší čtvrtiny, kteří se 

v průměru umístili na 87 percentilu, se podcenili a předpokládali, že jsou v průměru na 65 

percentilu. Korelace mezi výkonem a odhadem pak byla 0,16. 

Unikátní na této studii je, že u stejné skupiny probandů byla s odstupem sledována 

interpersonální sensitivita jiným, interakčním, způsobem. Dvojice probandů absolvovala 

zhruba 20 minutové cvičení ve vyjednávání. Cvičení spočívalo v tom, že jeden proband 

představoval podnikatele, který prodává rodinný podnik a druhý představitele řetězce, který 

má zájem o jeho koupi. Obchod byl předběžně domluven a zbývalo domluvit některé detaily 

(jako počet zaměstnanců rodinného podniku, kteří se stanou zaměstnanci řetězce nebo dobu 

trvání konkurenční doložky).  Některé body byly důležitější pro prodávajícího a některé pro 

kupujícího, takže optimální strategií bylo integrativní vyjednávání. Po ukončení interakční 

fáze zaznamenal každý z probandů do dotazníků nejdříve své záměry a pocity, které měl 

v průběhu interakce, a poté záměry a pocity, které vnímal u interakčního partnera. Šestnácti 

položkový dotazník osahoval otázky jako: „šlo mi více o to uhájit své zájmy, než být 

příjemný společník“, „snažil jsem se vzbudit dojem, že mé zájmy jsou ve skutečnosti jiné, než 

byly“, nebo „chtěl jsem sdílet užitečné informace“ a 15 položek ohledně emocí. Dále dotazník 

obsahoval otázky na celkovou spokojenost s výsledkem vyjednávání a s interakcí se 

spolužákem. Ke všem bodům se probandi vyjadřovali na šestistupňové škále. Účast na 

výzkumu byla opět ukončena tím, že se studenti pokusili odhadnout, na kolikátém percentilu 

se asi umístili s přesností svého odhadu spolužákových emocí a myšlenek. Tato část výzkumu 

přinesla velmi podobné výsledky jako část s IPT, (přestože vztah mezi IPT a tímto designem 

byl nulový). Studenti s nejhorším průměrným výsledkem (12. percentil) v průměru 

předpokládali, že se umístili na 60. percentilu. Studenti s nejlepším výsledkem (88. percentil) 

předpokládali, že dosáhli 62. percentilu u odhadu emocí a 64. percentilu u odhadování záměrů 

druhého. 
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Celkově se domnívalo 85-90% studentů z nejméně úspěšné skupiny, že byl jejich 

výkon nadprůměrný.  

Nabízí se otázka, čím to je, že se nejméně úspěšní jedinci tolik přeceňují?  

Je zřejmé, že pokud se většina lidí vidí na šedesátém percentilu, pak bude diskrepance 

mezi výkonem a sebehodnocením největší pro nejméně úspěšné jedince. Kruger a Dunning 

(1999) se ale domnívají, že tato nepřesnost má hlubší kořeny. Podle nich má nedostatek 

kompetence za následek nejen podprůměrný výkon, ale i neschopnost rozpoznat jeho relativní 

nedostatečnost. Jinak řečeno, méně kompetentní člověk neví, jak má dobrý výsledek vypadat, 

a proto nerozpozná, že ho nebylo dosaženo, protože stejné schopnosti, které zakládají dobrý 

výkon, jsou nutné i pro zhodnocení výkonu. Krueger a Dunning (1999) v podstatě tvrdí, že 

sebevědomí může vycházet z neznalosti minimálně stejně dobře jako z vědomosti. Neumím-li 

například správně psát čárky ve větách, znamená to, že nemám ani dostatek kompetencí, 

abych poznala, že jsem udělala chybu. Toto tvrzení podkládají řadou výzkumů, ze kterých 

vyplývá, že méně schopní jedinci se v pro ně relevantních oblastech pokládají za lehce 

nadprůměrné, ale jejich sebehodnocení je méně přesné než u úspěšnějších jedinců. Toto 

tvrzení podpořili tím, že ukázali, že po té, co jedinci absolvovali určité školení s  následným 

zlepšením výkonu, se jejich sebehodnocení stalo adekvátnějším.  

Podceňování se u jedinců s vysokým výkonem má podle autorů jinou příčinu. Problém 

není v tom, že by nedokázali ohodnotit kvalitu dosaženého výkonu, ale v tom, že přeceňují 

druhé lidi (Dunning a kol., 2003). Toto vysvětlení samozřejmě platí pouze pro případy, kdy je 

sebehodnocení vyjadřováno percentilem. 

Burson, Larrick a Klaymann (2006) přinášejí jiný pohled na nepřesnost sebehodnocení 

a tvrdí, že lidé nadhodnocují svůj výkon u úkolů s nízkou vnímanou obtížností a naopak. 

Rozdíl mezi nadhodnocujícími se a neúspěšnými probandy pak může být v uvědomování si 

obtížnosti tohoto úkolu.  

Předchozí odstavce se týkaly především možných příčin u skupiny méně úspěšných 

jedinců. Dále se zaměříme na možné příčiny nepřesného sebehodnocení obecně. 

Dunning a jeho kolegyně a kolegové (2003) poukázali na to, že dlouhodobé 

sebehodnocení v určité doméně poznamenává hodnocení výkonu více než konkrétní výkon 

sám, což potvrdil i výše popsaný výzkum Daniela Armese a Lary Kammrath (2004). Vztah 

mezi výkony v obou studiích byl nulový, tedy studenti, kteří uspěli v IPT, nebyli úspěšnější v 

poznávání interakčního partnera, ale jejich sebehodnocení mělo napříč těmito úkoly určitou 

stabilitu. (Korelace se pohybovala v rozmezí od 0,3 do 0, 63.) Tedy studenti, kteří hodnotili 
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sami sebe vysoko po absolvování testu IPT, předpokládali, že dokázali být vnímavější ke 

svým kolegům během vyjednávání bez ohledu na to, jaký byl jejich skutečný výkon.  

D. Armese a L. Kammrath (2004) se při hledání odpovědi na otázku, proč se někteří 

lidé výrazně nadhodnocují, zamýšleli také nad osobnostními rysy, které mohou souviset 

s nepřesností v sebehodnocení. Konkrétně zjišťovali, zdá má nepřesné sebehodnocení vztah, 

k sebepozorování, extroverzi, narcisismu, sebevědomí a sociálním dovednostem. 

Žádná z použitých škál nepredikovala skutečný výkon. Některé však predikovaly 

vysoké sebehodnocení. Konkrétně skóry narcisismu, sebepozorování, extraverze a sociálních 

dovedností pozitivně korelovaly s vysokým hodnocením vlastního výkonu (r =.26; r = 0,29; r 

= 28 a r = .30 pro první studii, pro druhou jsou výsledky podobné). Nebyla ovšem nelezena 

zvýšená diskrepance mezi sebehodnocením a výkonem, pouze vyšší sebehodnocení.  

Mezi odborníky na interpersonální vnímání panuje shoda, že proces interpretace 

nonverbálních klíčů je alespoň z části nevědomý proces. Většinou rozpoznáváme mentální 

stavy druhých bez toho, abychom proces poznávání systematicky reflektovali nebo zvažovali. 

Díky tomu své úsudky nezřídka považujeme za vnímanou skutečnost, a pokud nedojde 

k nedorozumění, nepřemýšlíme o tom, jakým způsobem jsme poznatky nabili a zda jsou 

spolehlivé. Proto většina lidí není schopná přesně popsat, jaké klíče je dovedly k poznání, co 

druhý člověk prožívá (Realo a kol., 2003). Sebedůvěra je pak samozřejmou součástí  procesu 

interpretace prožitku druhého. Běžné poznávání stavů druhých lidí se vyznačuje absencí 

takového sebehodnocení. V momentě, kdy začneme zvažovat platnost svých dojmů, se 

pravděpodobně zvažování projevů druhého přesouvá do explicitnější roviny. Není zcela jasné, 

jaký vliv má menší míra vědomé pozornosti na přesnost vnímání. Podle Hall (2009) či 

Ambady a Graye (2002) může věnování přílišné pozornosti něčemu, co za normálních 

okolností děláme podvědomě, výsledku spíš ublížit. Ambady a Graye (2002) ve svém 

výzkumu dokázali, že snížení vědomé pozornosti věnované interpretaci nonverbálních signálů 

u lidí, kteří vlivem smutné nálady užívají strategie pečlivého a uvědomovaného zvažování, 

vede k mírnému zvýšení výkonu v tomto úkolu. K získání těchto výsledků byla použita 

metoda prezentování velmi krátkých videí (tzv. thin-slice task) popsaná na straně 17. 

Petterson (2001) také studoval vliv věnované pozornosti na interpersonální sensitivitu, 

ale použil k tomu test IPT. Jedna skupina probandů měla odpovídat na základě prvního dojmu 

a druhá skupina na základě pečlivého pozorování relevantních klíčů. Další proměnná, která 

probandy rozdělovala, bylo přidělení nebo nepřidělení kognitivní zátěže v podobě nákupního 

seznamu, ze kterého si měli probandi zapamatovat co nejvíce položek. V tomto výzkumu byli 



47 

 

v IPT úspěšnější probandi ze skupiny s instrukcí prvních dojmů a s kognitivní zátěží a ze 

skupiny pečlivého zvažování bez kognitivní zátěže, než ze skupin s opačnými podmínkami. 

Zajímavé je, že zvýšení pozornosti věnované interpretaci projevů zvýšilo přesnost 

odhadu vlastního výkonu. Probandi, kteří měli za úkol odpovídat na základě pečlivého 

zvažování nonverbálních signálů, prokázali ale mírně signifikantně lepší odhad na svůj výkon 

než probandi, kteří odpovídat na základě prvního dojmu. Korelace odhad-výkon u první 

skupiny byla 0,18 a u druhé skupiny 0,09. 

Autoři si to vysvětlují tak, že instrukce sledovat pozorně nonverbální klíče upoutala 

pozornost probandů k tomu, na základě čeho své domněnky získávají, což sice nezvýšilo 

přesnost, ale zvýšilo jejich možnost odhadnut svůj vlastní výkon, protože věděli, co vlastně 

hodnotí. 

Z jiného pohledu se na problém nepřesnosti sebehodnocení dívá Ickes (2003), který se 

zamýšlí nad komunikací. Ukazuje, že není příliš běžné sdělovat své dojmy o prožívání 

druhého člověka, proto také zřídka dostáváme zpětnou vazbu, zda jsou naše postřehy trefné či 

nikoliv, což má za následek jen vágní představu o vlastních schopnostech.  

O. Gavita (2005) se zamýšlela nad tím, jaké místo má toto vysoké hodnocení vlastní 

interpersonální sensitivity v životě člověka. Její výsledky jsou dosti protichůdné. Výzkum 

provedla na 75 studentech, kterým zadala několik dotazníků, ve kterých zjišťovala jejich 

přesvědčení o vlastní empatické přesnosti, tendenci k prožívání různých emocí, přítomnost 

racionálních a iracionálních přesvědčení a sebevědomí. 

V jejím vzorku se na jednu stranu pojilo vysoké přesvědčení o vlastní empatické 

přesnosti s pozitivními iluzemi a optimismem a na druhou stranu s tzv. iracionálními 

přesvědčeními. Vzhledem k tomu, že nijak nezjišťovala výkon v empatické přesnosti 

probandů, nemůžeme rozlišit, zda vypovídají o lidech, kteří jsou sociálně zdatní nebo o 

lidech, kteří si to o sobě pouze myslí, nebo oboje. Na základě svých výsledků ovšem 

rozvinula úvahu, která vrhá na neadekvátní sebehodnocení empatické přesnosti zajímavé 

světlo. 

Podle Gavity (2005) spadá tendence přeceňovat vlastní interpersonální sensitivitu 

mezi pozitivní iluze, které definuje jako nerealisticky nadhodnocené vidění sebe sama, které 

ale přispívá k vyšší kvalitě života jedince tím, že mu dávají pocit kontroly v situacích, kde 

jsou možnosti kontroly ve skutečnosti omezené. Nerealisticky pozitivní hodnocení vlastních 

schopností v rozpoznávání myšlenek, pocitů a záměrů ostatních lidí tak přispívá ke 

spokojenosti jedince a redukuje stres. Toto pozitivní vidění sebe sama, pokud nepřesahuje 
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určitou míru, vnímá jako základ duševní pohody a schopnosti překonávat překážky, aspirovat 

na vysoké cíle a dosahovat jich. V jejím výzkumu se prokázalo, že vysoké hodnocení své 

vlastní schopnosti v interpretaci myšlenek, emocí a záměrů ostatních lidí se pojí s obecně 

vysokým sebevědomím a optimismem, vírou v kontrolu nad životními událostmi a vědomím 

vlastní důležitosti. Lidé, kteří si o sobě myslí, že se vyznají v lidech, dále zažívají méně 

negativních emocí. V redukci stresu pak hraje roli víra v předvídatelnost nepříjemných 

událostí ve vztazích, která se zakládá na tom, že chování ostatních je vysvětlitelné a 

předvídatelné a jedinec má dostatek kompetencí, aby tyto projevy správně vyhodnotil. Podle 

autorky tyto výsledky podporují Seligmanovu teorii (1975), podle které se realistické vidění 

světa a sebe sama pojí s rizikem depresivních stavů, kdežto lehce nerealisticky optimistické 

vidění světa a sebe sama je základem duševní pohody. Gavita (2005) zastává optimistické 

stanovisko, že tyto iluze, pokud nepřesahují určitou míru, mohou sehrát pozitivní roli nejen 

pro duševní pohodu jedince, ale i pro jeho výkon.  
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1.5 Metapercepce 

Za zvláštní případ empatické přesnosti lze považovat uvažování o tom, jaký dojem 

vyvoláváme u ostatních lidí. Tento proces bývá nazýván metapercepcí  nebo metapřesností, 

(meta-perception, meta-accuracy; Kenny a DePaulo 1993, Carlson, 2010). V této práci nás 

zajímá především, jakým způsobem se lidé dozvídají, jak ostatní vnímají jejich vlastní 

prožívání. Takové usuzování se objevuje například v situacích, kdy zjišťujeme, že naše 

chování bylo interpretováno jinak, než jsme zamýšleli. Výzkum metapercepce je ovšem 

zaměřen spíše na poznávání trvalejšího obrazu sebe sama v očích druhých lidí, případně jejich 

náklonnosti. Metapercepci aktuálních stavů a prožitků nebylo prozatím věnováno mnoho 

pozornosti. V jiných kapitolách byly zdroje vybírány právě z okruhu článků, které se zabývají 

vnímáním prožitků druhých lidí spíše (nebo alespoň stejně) jako jejich trvalejších 

charakteristik. Pro tuto část ovšem odhlédneme od rozdílu mezi usuzováním na trvalejší 

charakteristiky a usuzováním na aktuální stavy. 

Hlavním zdrojem informací pro tuto část je metaanalytická studie David A. Kennyho a 

Bella M. DePaula (1993) a výzkumy v ní zahrnuté. Do této studie byly zahrnuty výzkumy 

zaměřené na lidi, kteří se vzájemně znají z každodenního života, jako například spolubydlící 

na koleji (e.g. Maloy & Albright, 1990, Kenny a Albright, 1987) i studie zaměřené na lidi, 

kteří se poznávají až v průběhu experimentu (e.g. DePaulo et al., 1987; Renno & Kenny, 

1992). 

Ve všech těchto výzkumech byl použit interakční design, ve kterém každý proband 

interagoval postupně nebo najednou s  několika dalšími probandy, takže mohlo být 

srovnáváno, nakolik diferencovaná je představa probandů o tom, jak je vnímají druzí. Své 

úsudky zaznamenávali do dotazníků. V rámci analýzy výsledků se vydělily tři komponenty 

vstupující do výsledného dojmu z toho, co si o jedinci myslí druhý člověk. (1) Jak si jedinec 

„A“ myslí, že ho vnímají ostatní lidé obecně, (2) co si druzí myslí o tom, jak „B“ většinou 

vnímá druhé lidi a (3) jak si „A“ myslí, že ho vnímá konkrétně „B“. Toto rozdělení vychází ze 

snahy rozpoznat, co z výsledné metapercepce je způsobeno obecnější znalostí a co je dané 

konkrétní interakcí. Podle tohoto schématu byly rozebírány shody mezi představami probandů 

o tom, jak je druzí vnímají a tím, jak je vnímali. 

Kenny a DePaulo (1993) zmiňují strategie, jakými by lidé mohli získávat náhled na to, 

jak působí na druhé.  

 Pozorování reakcí ostatních na své vlastní chování. 
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 Pozorování sebe sama s následnou úvahou o tom, jak je toto chování vnímáno 

druhými lidmi. 

 Předpoklad, že nás druzí lidé je vnímají stejně, jako mi sami sebe.  

Mezi nejzajímavější výsledky patří to, že probandi měli představu, že u různých lidí 

vyvolávají stejný dojem. Konkrétně se domnívali, že různí lidé budou hodnotit jejich 

povahové vlastnosti stejným způsobem. Tato tendence se projevila bez ohledu na míru 

známosti mezi subjekty, tedy jak u probandů, kteří se poznali díky experimentu, tak u 

probandů, kteří se znali po dobu týdnů či měsíců. Probandi prokázali určitou konzistenci i 

v tom, jak hodnotili vlastnosti druhých lidi, někdo vnímal například většinu ostatních jako 

charakterní a chytré a jiný proband měl zase pesimističtější vidění, které uplatňoval na většinu 

svých kolegů-probandů.  V tomto případě nebyla tendence ke konzistenci natolik silná, takže 

určitá variabilita v hodnocení ostatní různých objektů se projevovala.  

Podobný efekt se projevil v menším měřítku, když se výzkumníci zaměřili na 

náklonnost. Přestože výpovědi probandů o druhých byly diferenciovanější, tedy někoho měli 

rádi více a někoho méně, tak u metapercepce se větší rozdíly neprojevily. Probandi se 

domnívali, že k nim různí lidé chovají srovnatelnou náklonnost. 

Dále se autoři zaměřili na správnost metapercepce a dospěli k závěru, že lidé jsou 

poměrně přesní v odhadu toho, jak jsou obecně vnímáni ostatními. Máme tedy vcelku 

dobrou představu o tom, jestli býváme vnímáni například jako milí lidé. Korelace mezi tím, 

jak se probandi domnívali, že je vnímají druzí a mezi tím, jak v průměru opravdu vnímali, se 

u různých výzkumů pohybovala od 0,22 do 0,69 s průměrem 0,51. Protože se probandi 

domnívali, že je všichni ostatní vnímají velmi podobně a na straně hodnotitelů byla zároveň 

variabilita, vyšly korelace mezi metapercepcí  probanda a výpovědí konkrétních kolegů 

mnohem slabší. V tomto případě se korelace pohybovaly od -0,7 do 0,19 s průměrem na 

0,13. Z toho vyplývá, že odhadnout, jak nás vnímá konkrétní člověk je výrazně těžší, než 

odhadnou, jak býváme vnímáni obecně. 

Podobné tendence se projevili u hodnocení náklonosti ostatních lidí. Pokud se 

výzkumníci zaměřili na shodu obecně, ukázalo se, že je poměrně vysoká. V různých studiích 

dosahovala hodnoty až 0,21 až 1 s průměrem na 0,47. Lidé tedy mají představu o své 

vlastní popularitě. V případě, že byla sledována schopnost zhodnotit, jak oblíbený je 

proband u konkrétního člověka, byly výsledky opět slabší. Korelace vycházela v různých 

studiích od -0,17 do 0,43 s průměrem na 0,18, tedy o něco málo vyšší než u metapercepce 

vlastností.  
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Zdá se, že jedinci usuzují na to, jak je vnímají druzí především podle toho, jak 

vnímají sami sebe. V meta-analýze Kennyho a DePaula (1993) byl vztah mezi 

sebehodnocením a metapercepcí silný. Nejslabší korelace s průměrnou výpovědí ostatních 

činila 0,51, nejvyšší 1 a průměr 0,87. V rámci dvojic byla nejnižší shoda 0,47, nejvyšší 0,7 a 

průměrná 0,6. Autoři se dále domnívají, že kdyby se metapercepce řídila pozorováním reakcí 

ostatních, pak by musely mít představy o tom, jak působím na druhé, vyšší variabilitu. 

Jiný pohled na vztah sebehodnocení a metapercepce poskytují výzkumy, kde proband 

nemohl svou sebeprezentaci plně ovlivnit.  Například v experiment R.S Wyera a jeho kolegů 

(1975), dostávaly studentky psychologie zpětnou vazbu z testu v přítomností pozorovatele a 

následně vyplňovaly dotazník o tom, jak si myslí, že je bude pozorovatel hodnotit a dotazník 

o tom, jak hodnotí sami sebe. Většinou se domnívaly, že výsledek testu ovlivní názor, který 

na ně bude mít pozorovatel, přičemž pohled na sebe sama zůstal nezměněn. 

Vzhledem k nízké schopnosti ohodnotit svůj vlastní výkon v empatické přesnosti by 

bylo zajímavé zjistit, zda dokáží lidé adekvátněji ohodnotit přesnost v metapercepci. To, 

kromě jiného, zjišťovala Erika N. Carlson a její kolegové (2010). V rámci jejich výzkumu 

spolu dvojice opačného pohlaví strávili pět minut konverzací a následně probandi vyplnili 

dotazník, kde na škále zhodnocovali, nakolik se daná charakteristika hodí k jejich 

interakčnímu partnerovi. Druhý proband vyplnil dotazník o tom, jak si myslí, že působil. Při 

analýze byly kontrolovány výsledky pro „adekvátní uplatnění stereotypu“. I za těchto 

podmínek prokázali probandi schopnost odhadnout, jak je druhý člověk vnímá a k tomu i 

schopnost ohodnotit spolehlivost svého úsudku. Autoři bohužel neuvádí, jak silný byl tento 

vztah.  
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1.6 Vliv motivace na interpersonální sensitivitu 

 
Z intuitivního hlediska se zdá zřejmé, že přesnost ve vnímání druhého člověka je 

kombinace schopnosti a zároveň motivace mu porozumět. Na určité úrovni je toto tvrzení 

nepopiratelné: nemohu porozumět někomu, koho si nevšímám. Zajímavější otázkou je, jakou 

roli hraje motivace v situacích, kdy je tato podmínka splněná a druhému je věnována 

základní, řekněme minimálně společenská, pozornost. Dosáhne vysoce motivovaný člověk 

větší přesnosti a správnosti postřehů o aktuálním prožívání druhého než někdo, kdo prostě jen 

poslouchá?   

Překvapivým zjištěním je, že výsledky výzkumů, které se tímto tématem zabývaly, 

nepodpořily jednoznačně tento samozřejmě znějící předpoklad. Naopak k závěru, že 

motivovaní jedinci jsou empaticky přesnější, dospěla pouze menšina z nich.   

K manipulaci motivovanosti probandů v nich přitom byla použita řada různých metod, 

které lze shrnout do následujících skupin: (1) finanční odměna za dobrý výkon, (2) ego 

relevantní instrukce (tzn. probandům bylo řečeno, že úspěch v daném úkolu odráží pro ně 

žádoucí charakteristiku, například inteligenci), (3) upozornění, že přesnost ve vnímání 

druhého bude testována, (4) povzbuzování k většímu snažení a (5) předložení textu, který 

vzbuzuje dojem, že genderová skupina, do které proband náleží, projevuje vyšší schopnosti 

ve sledované oblasti. Je ovšem otázkou, nakolik lze efekt sebenaplňujícího se proroctví 

považovat pouze za motivační instrukci.  

Po zadání motivační instrukce následoval obvykle úkol či test interpersonální 

sensitivity. Tyto úkoly zahrnovaly interpretaci verbálních a nonverbálních projevů, ale také 

vybavování si verbálních a neverbálních klíčů a kupodivu i vzhledu osob. Většinou tyto 

výzkumy využívaly prezentace standardních podnětů, v několika případech byl založen na 

interpretaci videozáznamu inspirovaného Ickesovým přístupem. 

Pokusy, ve kterých byla jakožto motivace použita finanční odměna, přinesly 

rozporuplné závěry. Ve výzkumu Potterse a jeho kolegů (2007) byla probandům nabídnuta 

dárková poukázka v hodnotě 25 -50 dolarů, pokud dosáhnou určité přesnosti v rozpoznávání 

lži z videonahrávek. Výkon probandů ve výzkumné skupině, která dostala tuto nabídku, byl 

signifikantně horší než výkon v kontrolní skupině. Autoři to vysvětlují tak, že probandi 

pravděpodobně věnovali příliš pozornosti irelevantním klíčům. Motivovanější skupina byla 

také výrazně sebevědomější a jejich sebehodnocení mělo nižší přesnost než u kontrolní 

skupiny. Finanční odměna neměla žádný vliv ve výzkumu, ve kterém probandi absolvovali 
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test PONS (Hall, 2009). Naproti tomu ve studii, která byla primárně zaměřena na genderové 

rozdíly v empatické přesnosti, se motivace finanční odměnou ukázala jako efektivní. V tomto 

výzkumu se probandi dívali na již zmíněné video se studentkou, která hovořila o svých 

studijních problémech, a toto video bylo zastavováno v momentech, které protagonistka 

označila a popsala u nich své pocity a myšlenky. Skupina, která měla za vyšší přesnost získat 

finanční odměnu, dopadla v tomto případě lépe, než skupina, která očekávala pouze zpětnou 

vazbu (Klein & Hodges, 2001).  

Výzkumy s ego relevantní instrukcí dospěly také k různým závěrům. Ego relevantní 

instrukce byla v jednom výzkumu založena na představení úspěchu v úkolu (poznat, co 

prožívá studentka na videozáznamu) jakožto ukazatele kognitivních schopností v jednom 

případě, a v druhém případě jakožto ukazatele interpersonální sensitivity. Ani jedna z 

instrukcí nezpůsobila nárůst v přesnosti v odhadech probandů (Klein & Hoghes, 2001). Ve 

studii Forresta a Feldmana (2000) došlo dokonce ke zhoršení v úkolu, který se týkal 

rozpoznávání lži. Autoři se domnívají, že je to proto, že více motivovaní probandi se 

soustředili spíše na verbální klíče, kdežto méně motivovaní probandi na neverbální. 

Efektu sebenaplňujícího se proroctví v souvislosti s generovým stereotypem bylo 

využito ve výzkumu Thomase and Maia (2008). Tento způsob zvyšování motivace je založen 

na postřehu, který učinil W.Ickes (2003) – všiml si totiž, že rozdíl ve výkonu žen a mužů se 

zvětšuje ve prospěch žen, je-li probandkám řečeno, že ženy mají vyšší emocionální 

inteligenci. Toto tvrzení skutečně zvýšilo jejich přesnost, ovšem pouze, když byl pozorovaný 

objekt snadno čitelný (Thomas 7 Maio, 2008). I tento výzkum byl založen na přístupu, ve 

kterém hraje větší roli verbální složka komunikace. Podobná manipulace byla použita i ve 

výzkumu, který interpersonální sensitivitu testoval převážně na interpretaci nonverbální ch 

klíčů, konkrétně testem IPT. Na výkon žen neměla tato manipulace žádný efekt, ale výkon 

mužů se po přečtení tohoto tvrzení zhoršil (Koenig and Eagly, 2005). 

Ani prosté upozornění, co je předmětem testování, ani povzbuzování k lepšímu 

výkonu nepřinesli pozitivní výsledek (Hall, 2009).  

Jiné výsledky přinesly výzkumy, kde byla hladina motivace zjišťována místo toho, aby 

se výzkumníci snažili o její umělé navození. Například ve výzkumu Cynthie L. Pickett a 

jejích kolegů (2004) se pojila zvýšená potřeba někam patřit s vyšší interpersonální sensitivitou 

k nonverbálním klíčům.  Tomu lze rozumět tak, že lidé, kteří mají větší potřebu přijetí, mají 

silnější motivaci rozumět druhému a proto i schopnost interpretovat relevantní klíče.  
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 W.Ickes  (2003) díky svému specifickému výzkumnému designu zase vysledoval, že 

probandi, kteří věnují druhému více myšlenek, dosahují přesnějších odhadů.  

Ze shrnutí výsledků vyplývá, že motivační instrukce byly efektivní tam, kde byla ve 

výzkumném úkolu silněji zahrnuta verbální složka komunikace, tedy ve výzkumech, kde 

úkolem probandů bylo dívat se na video, na kterém někdo mluví bez toho, aby řeč byla 

zkreslována nebo schválně volena tak, aby nenesla žádný relevantní význam, jak je tomu 

v testech interpersonální sensitivity (Thomas and Maio, 2008; Klein a Hodges, 2001). Velmi 

slabý efekt se projevil ve studiích, které sledovali vliv motivace na zapamatování si 

verbálních projevů, tento efekt byl signifikantní až pro meta-analýzu (Hall, 2009).  

Naopak ve výzkumech, kde byl úkol zaměřen primárně na nonverbální klíče, 

nedosahovali probandi s motivační instrukcí lepších výsledků než bez ní a v případě detekce 

lži dokonce naopak. Neefektivnost těchto instrukcí na výkon v interpretaci nonverbálních 

signalů byla ověřena i metaanalýzou 11 studií (Hall, 2009). 

Rozdíl mezi vlivem motivace na interpretaci verbálních a nonverbálních projevů 

vysvětluje Hall (2009) tím, že lidé obvykle věnují interpretaci verbálních projevů vědomou 

pozornost, ale interpretace nonverbálních projevů se odehrává spíše na nevědomé úrovni. 

Proto je věnování zvýšené pozornosti neverbálním klíčům nezvyklé a více rušivé než 

věnování zvýšené pozornosti verbálním projevu. 

Hall (2009) dále upozorňuje na to, že když výkon vyžaduje použití nějakých znalostí, 

je rozsah těchto znalostí omezujícím faktorem. Vyžaduje-li interpretace verbálních a 

především nonverbálních klíčů určité nesamozřejmé znalosti, pak větší snaha pozorovateli 

nepomůže, pokud potřebné znalosti nemá. Pokud si lidé nejsou vědomi toho, jak vlastně 

interpretují projevy ostatních, nemohou tyto prostředky vědomě použít ve větší míře,  pokud 

jsou více motivování.  Místo toho se jejich pozornost může obrátit k méně relevantním 

klíčům, jak ukazují například výzkumy detekce lži (Hall,2009). 

Dalším důvodem, proč se v těchto výzkumech motivace neprojevila jako významný 

faktor může být povaha motivačních instrukcí.  Porozumění druhému je akt zaměřený na 

partnera a k tomuto aspektu interpersonální sensitivity nemají představené instrukce žádný 

vztah. Buď jsou spíše neutrální a omezují se na pouhé oznámení, co bude testováno nebo 

obracejí pozornost čtenáře či posluchače k sobě samému: slibují mu obohacení nebo zvednutí 

sebevědomí, případně sdělují, že je součástí skupiny, která je v určitém ohledu superiorní. 

Ve většině těchto výzkumů byla použita metoda prezentace standartních podnětů. Ve 

většině výzkumů se probandi dívali na videa, a po každém shlédnutém klipu odpovídali na 
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otázky týkající prožívání osob na videu. Za takových podmínek muselo být každému 

probandovi brzy zřejmé, co je testováno a sama testová situace mohla být pro probandy 

dostatečně motivující, takže se efekt motivační instrukce nebo podmínky nemohl projevit.  Je 

s podivem, že se autoři nezmiňují o kontrolní otázce, který by míru motivace zjišťovala a 

umožňovala tak zhodnotit efektivitu motivační instrukce.   

Z prezentovaných výzkumů podle mého názoru nelze odvodit, že by motivace nehrála 

roli v interpersonální sensitivitě. Motivace, která vycházela ze skutečného zájmu o druhého, 

zvyšovala interpersonální sensitivitu probandů. Motivace, která na druhého zaměřená nebyla, 

se ukázala jako účinná pouze v případě, že šlo přesnosti dosáhnout pomocí interpretace 

verbálních klíčů,  
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 Výzkumná část 2
 

V následující části diplomové práce je prezentován výzkum, který se zabývá 

některými konkrétními otázkami z oblasti empatické přesnosti, tedy schopnosti správně a 

přesně vnímat mentální stavy druhých lidí. V následujících kapitolách bude nejprve vymezen 

výzkumný problém a cíle výzkumu. Problémy řešené v této práci lze rozdělit do dvou skupin. 

Některé byly od začátku hlavním zájmem výzkumu a jiné vycházejí spíše ze snahy využít již 

nasbíraná data. Nemají stejnou důležitost, a proto ani stejný prostor v této práci. 

Vymezení výzkumného problému a jednotlivých cílů bude následováno formulací 

výzkumných otázek a hypotéz. V další části bude popsaná metodika získávání a zpracovávání 

dat a charakterizován výzkumný soubor. Další kapitola bude věnována prezentaci výsledků. 

Výsledky budou řazeny do kapitol podle tematických okruhů a následně budou shrnuty v 

závěru a interpretovány v kontextu poznatků z jiných výzkumů v diskuzi, kde budou 

naznačeny jejich možné aplikace a návrhy pro další výzkum. Práci uzavře úvaha nad 

nedostatky prezentovaného výzkumu. V připojené příloze je k nahlédnutí souhrnná tabulka 

všech použitých korelací, bodových ohodnocení a použité výzkumné materiály (dotazníky a 

instrukce). 

 

2.1.1 Předmět a cíle výzkumu 

Předmětem tohoto výzkumu jsou některé konkrétní otázky týkající se empatické 

přesnosti. Nejdůležitější řešené otázky lze shrnout do dvou hlavních okruhů. Prvním je 

adekvátnost hodnocení vlastní úspěšnosti v poznávání prožitků druhého člověka. 

Druhým je vztah mezi dvěma aspekty interpersonálního vnímání mentálních obsahů: 

poznáváním prožitků druhého člověka a poznáváním vlastního obrazu v jeho očích. 

Třetí důležitou oblastí je vliv motivace na toto poznávání.  

Stejně jako v předchozí části této práce bude pro poznávání prožitků druhého člověka 

užíván výraz empatická přesnost. Poznávání dojmů, jakým jedinec působí na druhé lidi, 

bude popisováno jako metapercepce.  

V následujících odstavcích budou jednotlivá témata spadající do výše zmíněných 

okruhů stručně popsány.  

(1) Jedním z cílů tohoto výzkumu je zjistit, zda pocit jistoty, který provází naše úsudky 

o druhých lidech, je spolehlivým indikátorem správnosti tohoto úsudku. Je dojem či 

úsudek o druhém provázený pocitem jistoty spolehlivější než nejasné tušení? Znamená 
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nejistá, opatrná představa o vnitřním prožitku druhého menší šanci na správnost odhadu? 

Jinak řečeno, bývá náš dojem o druhých lidech správnější v případech, kdy jsme si jistí, že 

máme pravdu, než v případech, kdy je náš postřeh pouhým hádáním?  

Dále nás bude zajímat, zda je nepřesnost v sebehodnocení způsobena tím, že lidé 

svému úsudku přehnaně věří tam, kde by neměli, nebo ho spíše podceňují v momentech, kdy 

je správný.  

Za nejdůležitější výzkumný záměr z oblasti adekvátnosti sebehodnocení považuji 

následující. Mají jedinci, kterým se příliš nedaří zjišťovat, co prožívá interakční partner, 

sníženou schopnost rozpoznat nedostatečnost svého výkonu? Nebo tuto skutečnost reflektují? 

A jsou naopak jedinci, kteří rozpoznávají přesněji a správněji prožitky druhých lidí, také 

schopni přesněji určit, kdy jsou jejich dojmy o druhých spolehlivé a kdy ne?  

Také bude sledován vztah mezi sebevědomím v dané oblasti obecně a výkonem 

v oblasti poznávání pocitů a myšlenek druhého člověka. Tedy zda lidé, kteří se domnívají, že 

obvykle dokáží poznat, co se odehrává v druhém, jsou v této oblasti lepší než lidé, kteří si 

v tomto ohledu nevěří. Stejnou otázku si budeme klást i pro poznávání toho, co si o jedinci 

myslí ostatní lidé.  

 

(2) Za specifickou kategorii vnímání mentálních obsahů můžeme považovat 

rozpoznávání vlastního obrazu v očích interakčního partnera, neboli metapercepci. V této 

práci se pokusíme zjistit, zda a jak silně spolu souvisí přesnost vnímání vnitřních prožitků 

druhého člověka (empatická přesnost) a přesnost ve vnímání vlastního obrazu v očích 

interakčního partnera (přesnost metapercepce). Tedy zda lidé, kteří u interakčního 

partnera správně rozpoznávají jeho naladění a prožitky, dokáží obdobně správně poznat, jak 

on vnímá je. Síla vztahu mezi těmito dvěma aspekty může napovědět, nakolik vycházejí ze 

stejných zdrojů a nakolik jsou ovlivňovány odlišnými situačními nebo osobnostními faktory. 

Tomuto zjištění bude samozřejmě předcházet informace o tom, jakého výkonu v empatické 

přesnosti a metapercepci probandi dosáhli. Dále budeme uvažovat o tom, pomocí jakých 

strategií bylo přesnosti dosaženo. Konkrétně nás bude zajímat, zda je přesnost dosažená 

převážně díky použití stereotypu, tedy zda probandům k dosažené přesnosti stačí, aby 

uvažovali o tom, jaké prožitky výzkumná situace zřejmě vyvolávají bez ohledu na tom, kdo 

v ní konkrétně je, nebo zda k dosažení přesnosti museli poznávat specifické prožitky 

interakčního partnera.  
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(3) Další zkoumanou oblastí je vliv motivace na empatickou přesnost a přesnost 

metapercepce.  

 

2.1.2 Výzkumné otázky a hypotézy 

Zde jsou předloženy výzkumné hypotézy, ke kterým budou při testování voleny 

nulové hypotézy. 

 

 Výkon v empatické přesnosti a přesné metapercepci, vztah mezi nimi 
H1: Lidé jsou schopni poznávat prožitky svých komunikačních partnerů. 

H2: Lidé jsou schopni poznávat, jak jejich interakční partner vnímá je a jejich prožívání. 

H3: Výkon v empatické přesnosti pozitivně koreluje s přesností metapercepce. 

 Přesnost sebehodnocení  
H4: Pocit jistoty ohledně správnosti výroků o prožívání interakčního partnera pozitivně 

koreluje se správností těchto výroků. 

H5: Pocit jistoty ohledně správnosti výroků o dojmech, které vyvolávám v interakčním 

partnerovi, pozitivně koreluje se správností těchto výroků. 

 

H6: Výkon v empatické přesnosti pozitivně koreluje s přesností sebehodnocení v empatické 

přesnosti. 

H7: Přesnost metapercepce pozitivně koreluje s přesností sebehodnocení v metapercepci. 

 

H8: Lidé přeceňují spolehlivost svých úsudků o prožívání interakčního partnera. 

H9: Lidé přeceňují spolehlivost svých úsudků o tom, jak působí na interakčního partnera. 

H0: Sebehodnocení vlastní schopnosti poznat, co prožívají a co si myslí ostatní lidí nekoreluje 

signifikantně s  výkonem v  empatické přesnosti. 

H0 Sebehodnocení vlastní schopnosti poznat, jak jedince vnímají jiní lidé, nekoreluje 

signifikantně s přesností metapercece. 

Proti nulové hypotéze bude testována alternativní hypotéza 

 

 Motivace 
H10: Probandi přiřazení do skupiny, která obdržela motivační instrukci, dosahují vyšších 

výkonů v empatické přesnosti. 
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H11: Probandi přiřazení do skupiny, která obdržela motivační instrukci, přesněji hodnotí svou 

empatickou přesnosti.  

 

Jiné 
H12: Lidé předpokládají, že jsou pro své interakční partnery, čitelnější než ve skutečnosti 

jsou. 
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2.2 Metody a materiály 

 

2.2.1 Plán a průběh výzkumu 

 K řešení výše zmíněných výzkumných problémů byl zvolen experimentální design, 

který vychází z korelační metody hodnocení interpersonální sensitivity v rámci dyadické 

interakce (Snodrgrass, 2001). Tento přístup je založen na dyadické interakci následované 

vyplněním série dotazníků, které spolu vzájemně korespondují tak, aby vyplněný dotazník 

jednoho probanda z dvojice mohl sloužit jako kritérium pravdivosti pro vyhodnocení 

dotazníku druhého probanda.  

V našem případě se experiment uskutečnil ve dvou fázích. Pro určité rozdíly v administraci 

popíšu obě fáze odděleně. V obou případech se experiment odehrál v rámci vyučování, 

v prvním případě na vysoké a ve druhém na střední škole. 

 Na VŠ byl experiment studentům prezentován tak, že „kromě jiného sleduje 

spokojenost studentů s kvalitou studia psychologie na FF UK“. Bylo jim řečeno, že začne 

zhruba sedmiminutovým rozhovorem v náhodně rozdělených dvojicích na dané téma.  

  Skupina se do dvojic rozdělila losem. Společně s číslem, které určovalo jejich 

rozdělení, si každý proband vylosoval i instrukci.  

 Polovina probandů si vylosovala instrukci, která obsahovala pouze zadání úkolu, což 

bylo v případě vysokoškolských studentů probrat kvalitu studia. Konkrétně měli zmínit hlavní 

přednosti studia a jeho hlavní nedostatky a navrhnout možná řešení pro zvýšení kvality výuky 

(viz příloha). 

  Druhá polovina probandů dostala stejné zadání, ovšem rozšířené o motivační 

instrukci, která je vyzývala k tomu, aby věnovali pozornost prožívání jejich interakčního 

partnera během rozhovoru a upozorňovala na to, že jejich odhad o myšlenkách a pocitech 

spolužáka bude v další fázi výzkumu předmětem testování. Dále instrukce obsahovala 

poznámku o důležitosti schopnosti vnímat přesně a správně prožívání druhých lidí v profesi 

psychologa a také žádost, aby se o této části instrukce přímo nezmiňovali. Toto sdělení mělo 

zabránit tomu, aby se informace o pravém účelu experimentu dostala i ke kontrolní skupině.  

Instrukce byla vždy stejná pro oba probandy z jedné dvojice.  

 Následoval sedmiminutový rozhovor ve dvojicích. Po uplynutí časového limitu vyplnil 

každý proband dotazník, který je blíže popsán v podkapitole materiály. Vyplňování dotazníku 

zabralo probandům 20-40 minut.  
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 Druhá fáze sběru dat probíhala na gymnáziu a v tomto případě byl experiment 

prezentován jako výzkum komunikace. 

Probandi byli opět rozlosováni do dvojic pomocí čísel s tím, že kromě čísla obsahoval los i 

instrukci. Ta byla oproti experimentu č. 1 změněná na žádost vyučujícího, který experiment 

umožnil. Instrukce tak zněla následovně:  

 

„Ještě jednou díky za účast na tomto výzkumu! 

Představte si prosím následující situaci: V soutěži jste vyhráli 25 tisíc korun, má to ovšem 

jeden háček: Peníze nemůžete utratit, jakkoliv byste si přáli, ale jsou určeny jedině na 

dovolenou, kterou máte strávit se spolužákem, kterého jste si vylosovali. Proberte, kam byste 

v létě mohli společně vyrazit a pokuste se vymyslet plán, se kterým byste mohli být spokojeni 

oba. Na rozhovor máte 7 minut.“ 

 

Polovina žáků měla text delší o následující motivační instrukci.  

„Neméně důležitou částí úkolu je zaměřit se na to, jak se Váš spolužák/Vaše spolužačka bude 

v průběhu rozhovoru cítit a co si bude myslet. Po skončení rozhovoru Vás požádám o 

vyplnění dotazníku, který bude ověřovat právě správnost Vašeho odhadu.  Schopnost 

rozpoznat, co se v druhém člověku odehrává je velmi důležitá v osobních i pracovních 

vztazích -  prostě všude tam, kde se člověk setkává s lidmi.  Tento experiment je jednou 

z příležitostí, jak si tuto schopnost procvičit.  Poprosím Vás, abyste se o této části instrukce 

přímo nezmiňovali a věnovali se v rozhovoru výše zmíněnému tématu. „ 

 Na rozhovor měli studenti 7 minut a dostatek soukromí byl zajištěn zpřístupněním 

dvou učeben. V každé místnosti byla jedna osoba, která dohlížela na to, aby se informace o 

skutečném účelu experimentu, která vyplývala z motivační instrukce, nedostala díky 

hlasitému hovoru k probandům z kontrolní skupiny.  

Po skončení časového limitu vyplnili studenti sadu dotazníků. 

 

2.2.2 Materiály 

Cílem instrukce bylo poskytnout dvojici téma k hovoru, které by bylo zajímavé a 

pokud možno vzbuzovalo nějaké prožitky. Motivační instrukce, kterou dostala polovina 

probandů, informovala studenty o tom, že jejich úkolem je vnímat, co prožívá druhý člověk a 

upozornila je na to, že správnost tohoto odhadu bude vzápětí ověřována dotazníkem. Dále v ní 

bylo připomenuto, o jak důležitou schopnost se jedná. V instrukci pro studenty psychologie 
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byla poznámka, že schopnost správně a přesně porozumět prožívání druhých je klíčová 

v profesi psychologa. V instrukci pro středoškoláky byla tato část nahrazena zmínkou 

důležitosti této schopnost v osobních vztazích i profesionálním životě.  

Dotazník, který probandi vyplňovali po skončení interaktivní fáze, byl sestaven pro 

účely tohoto výzkumu a byl inspirován dotazníky z výzkumu S. Snodgrass (e.g. 2001). 

 První část dotazníku dohromady obsahuje 13 (pro SŠ) a 15 (pro VŠ) položek, které 

zjišťují intenzitu a četnost různých prožitků probanda během rozhovoru. Jednotlivé položky 

byly vybrány tak, aby se v jejich rámci dala popsat co nejširší škála prožitků, které by 

probandi během interakce mohli mít. Ke všem položkám se probandi vyjadřují na pětibodové 

škále. Položky jsou formulovány buď jako seznam emocí, u kterých proband na stupnici 

zaškrtává jejich intenzitu a četnost (tyto dvě kategorie jsme uvažovali dohromady) nebo jako 

tvrzení v první osobě, ke kterým proband zaškrtává míru svého souhlasu. Dotazník obsahoval 

základní emoce (radost, překvapení, strach či obavu, smutek, hněv nebo rozčílení a 

znechucení). Dále jsme se tázali, jestli se proband cítil plný energie, jestli se v průběhu 

rozhovoru cítil sebevědomý, jestli byl dominantní, jestli mu přišlo zajímavé téma či příspěvky 

interakčního partnera, jestli bral úkol vážně a podobně. Kromě těchto položek dotazník 

obsahoval i dvě položky, které zjišťovaly probandovo sebehodnocení ohledně schopnosti 

odhadnout, co si druhý člověk myslí a co cítí, a sebehodnocení ohledně schopnosti odhadnout, 

jak je vnímán ostatními lidmi. Verze pro SŠ obsahovala navíc dvě kontrolní otázky zjišťující 

zájem o prožívání interakčního partnera (abychom mohli určit, zda byla skupina s motivační 

instrukcí motivovanější nebo ne).  

Druhá část dotazníku se týká prožívání interakčního partnera. Položky odpovídají 

položkám prvního oddílu tak, aby mohly být odpovědi následně srovnávány. Zatímco v první 

části je například položka: „během rozhovoru jsem se cítil příjemně“, tak v oddílu B zní: 

„domnívám se, že se můj spolužák během rozhovoru cítil příjemně“. 

Obdobně vypadala i třetí část, ve které se měl proband zamýšlet nad tím, jak ho asi 

vnímal jeho interakční partner. Položky opět odpovídaly předchozím dotazníkům. Například 

výše zmiňovaná položka v této sekci zněla: „ domnívám se, že můj spolužák si myslí, že jsem 

se cítil příjemně“.  

Ve druhé a třetí části byla každá položka následována pětibodovou škálu, na které měl 

proband určit, nakolik si je jistý správností a své odpovědí.  

Dotazník pro VŠ obsahoval navíc pod každou otázkou na prožívání partnera prostor, 

do kterého měl proband popsat, podle čeho na svou odpověď usuzuje. Protože to pro 
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probandy bylo dosti náročné a značná část tuto sekci nevyplnila, rozhodli jsme se ji do verze 

pro SŠ nezařadit.  

 

2.2.3 Operacionální definice proměnných 

 V teoretické části jsme definovali empatickou přesnost jakožto schopnost správně a 

přesně usuzovat na myšlenky a pocity druhých a metapercepci jako vnímání vlastního obrazu 

v očích druhého člověka.  

 V kontextu tohoto výzkumu budeme používat výrazu empatická přesnost pro výkon 

ve výzkumném úkolu, který je podrobněji popsán v následující kapitole. Jeho podstatou je 

postřehnout mentální stavy partnera v interakci a zaznamenat údaj o přítomnosti a intenzitě 

různých prožitků do dotazníku, který je také popsán výše. Korelaci mezi tvrzeními probanda 

o prožívání jeho interakčního partnera a tvrzeními tohoto interakčního partnera o sobě, které 

zaznamenal do odpovídajícího dotazníku, budeme považovat za výkon v empatické 

přesnosti.  

 Za přesnost metapercepce bude považovaná korelace mezi zaznamenanými 

domněnkami probanda o tom, jak ho vnímal jeho interakční partner, a tím, co o jeho prožívání 

do příslušného dotazník vypověděl jeho interakční partner. 

 Za každou položkou v dotazníku následovala otázka, nakolik si je proband jistý 

správností své odpovědi, na které se vyjadřoval na škále od 1 (vůbec) do 1 (hodně). Korelaci 

mezi takto vyjádřenou jistotou a správností odpovědi budeme nazývat přesností 

sebehodnocení.  

 

2.2.4 Výzkumný vzorek 

Výběr výzkumného vzorku byl dán především jeho dostupností. Ve výsledku čítal 52 

probandů a skládal se ze studentů psychologie z prvního studijního cyklu a studentů 3. 

ročníku gymnázia. Jeho složení co do příslušnosti k těmto skupinám a podle pohlaví můžeme 

vidět na grafu č 1. 

Rozřazení do dvojic i do výzkumné či kontrolní skupiny bylo dáno losem. 

Předkládaná práce je korelační studií, nikoliv popisně statistickou, proto by 

nereprezentativnost vzorku a jeho heterogenita nemusela být zásadní překážkou při 

interpretaci dat. Případný vliv příslušnosti ke skupinám bude umíněn při prezentaci výsledků. 
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Graf č. 1 Složení výzkumného vzorku 

 
 

2.2.5 Analýza dat  

 Sebraná data byla zpracovávána a analyzována v programech Excel (2007) a SPSS 

(17.0). Prvním krokem analýzy bylo určení výkonu v empatické přesnosti a správnosti 

metapercepce pro každého probanda. V zájmu jednoduchosti popisu výsledků, odhlédneme 

pro tuto chvíli od skutečnosti, že v tomto typu výzkumu není možné odlišit, zda je vysoká 

shoda mezi tvrzeními daná spíše schopností přesně a správně vnímat na straně jednoho 

probanda nebo vyšší expresivitou na straně druhého probanda. K tomuto omezení se znovu 

vrátíme při interpretaci výsledků, pro tuto chvíli budeme považovat přesný odhad prožívání 

interakčního partnera za výkon pozorovatele. Na základě stanovených výkonů se odvíjela 

další analýza. Jednotlivé postupy uvádíme při prezentaci výsledků. 

 Výkon byl určen srovnáváním dotazníků probandů, kteří spolu byli ve dvojici během 

interakční fáze výzkumu. Tvrzení z dotazníku jednoho probanda bylo vždy použito jako 

kritérium pravdivosti, na základě kterého byly hodnoceny odpovědi druhého probanda. Pro 

jednoduchost bude princip dále vysvětlován na vyhodnocení dotazníků probanda „A“ a 

probanda „B“. V případě empatické přesnosti byl výkon probanda A stanoven tak, že jeho 

odpovědi (na škále 1 až 5) o prožívání interakčního partnera B (2. část dotazníku probanda A) 

byly srovnávány s odpověďmi probanda B o sobě (1. část dotazníku probanda B). U 

metapercepce byl výkon stanoven srovnáním odpovědí probanda A o tom, jak se domnívá, že 

ho vnímal proband B (3. část dotazníku probanda A) s tím, jak se o něm B ve skutečnosti 

vyjádřil (2.část dotazníku probanda B).  

Výkon byl následně stanoven dvěma různými způsoby: korelací (Pearsonovým 

korelačním koeficientem) a bodovým ohodnocením.  

38% 

62% 

Muži a ženy 

Muži Ženy

42% 
58% 

SŠ a VŠ 

SŠ VŠ
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Toto dvojí vyhodnocení bylo zvoleno proto, že korelační koeficient reflektuje pouze 

vztah mezi položkami dvou probandů, ale už ne jejich hodnotu. Pokud by například jeden 

proband zaškrtával střídavě 1 a 2 a druhý proband 4 a 5, vyšel by stejně vysoký korelační 

koeficient jako u probanda, jenž by hodnotil prožívání interakčního partnera naprosto stejně 

jako on sám. Vzhledem k tomu, že jedna strana škály značí absenci prožitku a druhá jeho 

vysokou intenzitu a četnost, tak jsme se rozhodli zhodnotit tento vliv srovnáním s bodovým 

ohodnocením probandů. Bodové ohodnocení bylo také nutné pro řešení některých 

výzkumných otázek, konkrétně pro hodnocení spolehlivosti pocitu jistoty jakožto indikátoru 

správnosti odpovědi. U některých otázek bylo pro srovnání použito jak bodového, tak 

korelačního vyjádření výkonu. Vzhledem k tomu, že korelace mezi bodovým ohodnocením a 

korelačními koeficienty je vysoká (0,857**), bude ve většině grafických zobrazení 

v následující kapitole používáno pouze korelačního vyjádření výkonu. 

Určení bodového ohodnocení bylo provedeno následovně. U každé položky byl 

spočten rozdíl mezi výpovědí probanda A o sobě a probanda B o interakčním partnerovi (A) a 

absolutní hodnota tohoto rozdílu byla odečtena od čísla pět (  – |    –     |). Součet bodů 

z celého dotazníku byl dále vydělen počtem otázek, takže vznikla škála s minimální hodnotou 

0 a maximální hodnotou 5. Pro výkon v metapercepci byl skór stanoven obdobně.  

Korelační vyjádření výkonu bylo získáno Personovým korelačním koeficientem. Před 

další analýzou pomocí statistických testů byly tyto hodnoty upraveny Fisherovou 

transformací. Výkony v empatické přesnosti a přesnosti metapercepce byly prezentovány 

pomocí grafů a popisné statistiky. Další práce s daty se lišila podle jednotlivých výzkumných 

okruhů. 

 Tyto výstupy byly následně použity v další analýze, která zahrnovala statistické 

testy, korelace, popisnou statisticky a grafické znázornění dat. Konkrétní postupy budou 

popsány u jednotlivých výsledků.  
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2.3 Výsledky  

 

Nejprve shrneme, jakých výsledků probandi dosáhli v empatické přesnosti, neboli 

nakolik se jim v rámci výzkumu dařilo poznávat prožívání interakčního partnera. Následovat 

bude zhodnocení jejich přesnosti v metapercepci, tedy v poznávání toho, jakým způsobem 

působí na svého interakčního partnera. Dále bude zhodnocen vliv příslušnosti ke skupině (VŠ 

a SŠ, muži a ženy) na výkony v těchto dvou oblastech. V této části budou také uvedeny 

výsledky, které se vztahují ke zdroji této přesnosti, konkrétně vliv stereotypu a podobností 

zážitků. Posledním bodem v této kapitole bude vztah mezi výkonem v empatické přesnosti a 

přesnosti metapercepce.  

Další oddíl obsahuje výsledky z oblasti přesnosti sebehodnocení. Budeme se zabývat 

tím, nakolik spolehlivý byl pocit jistoty probandů provázející jejich odpovědi ohledně 

prožívání interakčního partnera a ohledně dojmu, jaký v něm sami vyvolávají. Dále bude 

uvedeno, zda a nakolik sebehodnocení vyjádřené v obecné rovině, (tedy názor na to, jak se 

jim obvykle daří poznávat prožitky nebo dojmy druhých v dané oblasti, korespondovala 

s jejich výkonem). V tomto oddíle se budeme zabývat otázkou, zda přesnost souvisí 

s výkonem a zda je nepřesnost způsobena tím, že se lidé spíše podceňují nebo nadceňují. 

V další kapitole budou shrnuty výsledky z oblasti vlivu motivace, konkrétně vliv 

motivace na výkon v empatické přesnosti, na přesnost metapercepce a na adekvátnost 

sebehodnocení v těchto dvou oblastech.  

Posledním výsledkem, bude zjištění o přepokládané čitelnosti probandů.  

Tato kapitola bude uzavřena shrnutím výsledků. 

 

2.3.1 Výkon v empatické přesnosti, přesnosti metapercepce a vztah 

mezi nimi 

V této části jsou prezentovány výkony probandů v empatické přesnosti a přesnosti 

metapercepce a specifika jednotlivých skupin v rámci výzkumu (VŠ a SŠ, muži a ženy). Dále 

je ukázán vztah mezi výkonem v empatické přesnosti a přesnosti metapercece. Je zvážen 

podíl přínosu poznávání konkrétního interakčního partnera na dosažené empatické přesnosti.  
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2.3.1.1 Výkon v empatické přesnosti  

Výkon v empatické přesnosti je hodnocen na škále od -1 do 1, přičemž 1 představuje 

maximální shodu, 0 nepřítomnost shody a -1 značí negativní korelaci. Téměř všichni z 52 

probandů dosáhli kladné korelace. Negativní korelace vyšla jen u dvou probandů, kteří se 

často domnívali, že jejich interakční partner prožívá pravý opak toho, co ve skutečnosti 

prožíval. Průměrná hodnota dosažené korelace je 0,58 při směrodatné odchylce 0,3. Polovina 

probandů dosáhla vyšší korelace než 0,6 a 30% probadů dosáhlo korelace 0,8 a více. Výkon 

v empatické přesnosti u probandů je zobrazen na grafu číslo 2. 

Z prezentovaných dat je patrné, že probandi prokázali schopnost poznávat vnitřní 

prožitky druhého a že námi sestavený dotazník tuto schopnost zachycuje.  

 

               Graf č. 2 Výkon v empatické přesnosti 
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2.3.1.2  Přesnost metapercepce 

Podobně úspěšní byli probandi v odhalování toho, jak jejich prožívání během 

rozhovoru vnímal jejich interakční partner. Průměrný výkon byl 0,6 se směrodatnou 

odchylkou 0,28. Výkon nejméně přesného probanda byl -0,21 a nejpřesnější 0,97. Další údaje 

o rozložení výkonu v metapercepci ve vzorku jsou zřejmé z grafu č. 3. 

 

    Graf č. 3 Přesnost metapercepce 

 
 

 

2.3.1.3 Empatická přesnost a přesnost metapercepce u mužů a žen 

Jak můžeme vidět na grafech č. 4 a č. 5, výkony žen a mužů v empatické přesnosti a 

v přesnosti metapercepce se téměř neliší. Průměrný výkon žen byl 0,6 při směrodatné 

odchylce 0,4 s nejhorším výkonem -0,03 a nejlepším výkonem 0,96. Průměrný výkon mužů 

byl také 0,6 při směrodatné odchylce 0,3 s nejhorším výkonem -0.64 a nejlepším 0,96.  

Ani v přesnosti metapercepce se ženy a muži téměř nelišily. Průměrný výkon byl u 

mužů i žen 0,6; u mužů se směrodatnou odchylkou 0,3 a u žen se směrodatnou odchylkou 

0,2.  
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       Graf č. 4 Výkon v empatické přesnosti, muži a ženy 

 

 

       Graf č. 5 Přesnost metapercepce, muži a ženy 

  
 

 

2.3.1.4 Rozdíly mezi souborem vysokoškoláků a středoškoláků v empatické 

přesnosti a přesnosti metapercepce 

 

Výkon středoškoláků v EP byl o něco lepší než výkon studentů psychologie. 

Středoškoláci dosáhli průměrného výkonu 0,64 při směrodatné odchylce 0,35 a výkon 

studentů psychologie byl v průměru 0,54 při směrodatné odchylce 0,24. 

Podle t-testu, který pracoval s transformovanými korelačními koeficienty, se rozdíl 

ukázal jako nesignifikantní (signifikance u oboustranného testu na pětiprocentní hladině 

významnosti 0,08). Podle t-testu, který srovnával obě skupiny podle výkonu vyjádřeného v 

bodech, se od sebe skupina vysokoškoláků a skupina středoškoláků signifikantně lišily 

(signifikance u oboustranného testu na pětiprocentní hladině významnosti: 0,007). Mann-
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Whitneyho test, který srovnával soubory na základě neupravených korelací, vyšel 

nesignifikantní. (signifikance u oboustranného na pětiprocentní hladině významnosti: 0,068). 

Výsledky jsou tedy na hranici signifikance, z tohoto důvodu budou některé otázky řešeny pro 

soubor středoškoláků a vysokoškoláků dohromady, i pro obě skupiny odděleně.  Výsledky 

obou skupin jsou k nahlédnuté na grafu č. 6. 

 

 

        Graf č. 6 Výkon v empatické přesnosti, SŠ a VŠ 

 
 

Rozdíly v přesnosti metapercepce jsou obdobné. Průměrný výkon u středoškoláků je 

0,7 při směrodatné odchylce 0,28.  Průměrný výkon u vysokoškoláků byl 0,53 při směrodatné 

odchylce 0,26. Výsledky jsou znázorněny na grafu číslo 7. Podle T-testu vyšel rozdíl mezi 

skupinami jako nesignifikantní při práci s transformovanými korelačními koeficienty 

(signifikance u oboustranného testu na pětiprocentní hladině významnosti: 0,936) i pro práci 

s body (signifikance u oboustranného testu na pětiprocentní hladině významnosti: 0,053), i 

když u testu s body je signifikance na hranici významnosti. 

 

       Graf č. 7 Přesnost metapercepce, SŠ a VŠ 
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2.3.1.5  Vztah mezi přesností metapercepce a empatickou přesností 

Z kapitol o empatické přesnosti a o přesnosti metapercepce vyplývá, že probandi byli 

schopni reflektovat, co prožíval jejich interakční partner a také byli schopni odhadnout, jak 

jejich interakční partner vnímá jejich vlastní prožitky.  

Dále jsme se zabývali otázkou, zda jsou tyto dva aspekty interpersonální sensitivity ve 

vzájemném vztahu či nikoliv. Tedy zda jedinci, kteří vnímají přesně prožitky druhého, dokáží 

také přesněji vnímat vlastní obraz v jeho očích.  

Na grafu č. 8 zobrazují modré sloupce výkon v empatické přesnosti rozdělený do 

čtvrtin od nejhorší čtvrtiny k nejlepší. Červené sloupce zobrazují přesnost metapercepce, 

probandů, kteří svým výkonem v EP spadají do příslušné čtvrtiny. Podle dosažených výsledů 

je tento vztah poměrně silný: 0,53**. 

 

   Graf č. 8 

 
 

 

2.3.1.6 Podíl stereotypu na empatické přesnosti - inkrement individualizace 

Zajímalo nás, zda je pro výslednou přesnost dostatečnou strategií vhodné uplatnění 

stereotypu, tedy představy, že většina lidí by se v dané situaci cítila určitým způsobem, nebo 

zda se přesnost probandů vychází i z individuálního poznávání prožitků specifických pro 

interakčního partnera. To jsme ověřovali následovně. Výkon získaný korelací mezi jednou 
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částí dotazníku probanda A a jinou částí dotazníku probanda B jsme srovnávali s korelací, 

která byla spočtena pro dvojice probandů, kteří spolu ve dvojici nebyli, a jediné co je 

spojovalo, byla sdílená situace a příslušnost ke skupině (SŠ nebo VŠ). Do této korelace silně 

zasahuje podobnost zážitků mezi probandy. Z výsledného čísla se tedy nemůžeme dozvědět, 

jaký je podíl strategie uplatnění stereotypu, a jaký je podíl uplatnění strategie poznávání 

specifického prožívání interakčního partnera, můžeme se ale dozvědět, jestli tento způsob 

poznávání v celkové korelaci uplatnil nebo ne.  

Čísla jsme proházeli tak, že jsme každou dvojici v řadě čísel prohodili mezi sebou a 

poslední trojici také mezi sebou (1 s 3, 2 s 1 a 3 s 2). V této nové řadě jsme posunuli začátek 

řady na druhé číslo a první číslo jsme dali na konec. Tento proces jsme opakovali třikrát. 

Tímto způsobem jsme dospěli u každého souboru ke třem různým korelacím. U vysoké školy 

vyšlo 0,408**; 0,375**; 0,399** , přičemž průměrná korelace mezi příslušnými dotazníky 

mezi probandy, kteří spolu byli ve dvojici (tedy průměrný výkon v empatické přesnosti) byl 

0,54**  Rozdíl mezi průměrem z náhodných korelací a průměrným výkonem není 

signifikantní (signifikance na 0,24 hladině významnosti). 

U střední školy byly korelace vyšší: 0,513**; 0,576**;0,563**, jsou ale srovnávány i 

s vyšším výkonem v empatické přesnosti: 0,63**  

Ani v tomto případě nebyly rozdíly mezi korelacemi signifikantní (signifikance na 

0,37 hladině významnosti). 

Na této poměrně vysoké korelaci mezi probandy v náhodně vytvořených dvojicích se 

podílí i značná podobnost zážitků probandů v rámci celé skupiny, tedy korelace mezi tím, co 

o sobě probandi vypověděli v náhodně vytvořených dvojicích, (VŠ:0,545; 484, 484, SŠ: 

0,495; 0,468;0, 462). 

 
 

2.3.2 Přesnost sebehodnocení  

Nejdříve budou prezentovány údaje o přesnosti sebehodnocení na úrovni jednotlivých 

položek u empatické přesnosti a metapercepce. Následně se budeme věnovat vztahu výkonu 

v těchto oblastech a přesnosti sebehodnocení. Pak budou předloženy výsledky týkající se 

tendence k podceňování nebo naopak přeceňování při sebehodnocení. Na konec bude ukázán 

vztah mezi sebevědomím v této oblasti obecně a výkonem ve výzkumném testu.  
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2.3.2.1 Přesnost sebehodnocení u empatické přesnosti 

Přesnost sebehodnocení probandů byla zjišťována tak, že vyjádření probandů o míře 

jistoty ohlendě správnosti jejich odpovědí byla korelována se skutečnou správností těchto 

odpovědí. Takto vznikl udaj o přesnosti sebehodnocení každého probanda. Z tohoto šetření 

jednoznačně vychází, že jejich sebehodnocení nebylo spolehlivým indikátorem správnosti 

odpovědi. 

U empatické přesnsti dosáhli probandi korelace 0,16 při standartní odchylce 0,29. 

Téměř 30 % probandů vyšla záporná korelace. To znamená, že jejich pocit jistoty 

doprovázející jednotlivé odpovědi nepredikoval vůbec správnost těchto odpovědí, ba naopak. 

Tito probandi považovali za správnější odpovědi, které se ukázaly být nepřiléhavé a naopak 

zpochybňovali správné odhady. Polovina probandů nedosáhla větší korelace než 0,2. 

Korelace nad 0,5 dosáhli pouze 4 probandi. Přesnost sebehodnocení byla nevalná a pocit 

jistoty tedy nelze považovat za spolehlivý prediktor správnosti odpovědi. 

Mezi muži a ženami ani mezi vysokoškoláky a středoškoláky nebyl v tomto ohledu 

výraznější rozdíl. (průmená přesnost sebehodnocení byla pro: muže 0,15 se směrodatnou 

odchylkou 0,3; pro ženy 0,16 se směrodatnou odchylkou 0,3; VŠ: 0,13 se směrodatnou 

odchylkou 0,27; SŠ: 0,19 se směrodatnou odchylkou 0,3, rozdíly mezi skupinami nebyly 

signifikantní) 
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                          Graf č. 8 Přesnost sebehodnocení empatické přesnosti 

 
Pozn. Jeden proband sebehodnocení neuvedl, proto jeho data nemohla být zahrnuta do této části 

analýzy. 

 

2.3.2.2 Přesnost sebehodnocení u metapercepce 

 

Ještě o něco hůř dopadli probandi v sebehodnocení správnosti vlastních odpovědí 

v oblasti metapercepce. Průměrná přesnost těchto sebehodnocení byla 0,1 pří standartní 

odchylce 0,32. Nejméně přesný odhad měl hodnotu korelace se správností odpovědi -0,6. 

Naproti tomu nejlepší odhad činil 0,97. Odhad téměř 40 % probandů koreloval záporně se 

správností odpovědi. Pocit jistoty provázející úsudky o tom, jak jsme vnímáni interakčním 

partnerem, se tedy také nejeví jako spolehlivé vodítko.  

Ani u metaprcepce nebyl mezi muži a ženami ani mezi vysokoškoláky a středoškoláky  

velký rozdíl (průmená přesnost sebehodnocení byla pro: muže 0,06 se směrodatnou 

odchylkou 0,31; pro ženy 0,12 se směrodatnou odchylkou 0,32; VŠ: 0,09 se směrodatnou 

odchylkou 0,31; SŠ: 0,11 se směrodatnou odchylkou 0,33). Podle t-testu není rozdíl 
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signifikantní ani mezi VŠ a SŠ (hladina významnoti 0,878), ani mezi mužmi a ženami 

(hladina významnosti 0,545). 

 

 

                Graf č. 9 Přesnost sebehodnocení - metapercepce 

 
 

2.3.2.3 Zdroje nízké přesnosti sebehodnocení: přeceňování vs. podceňování 

 Dále nás zajímalo, zda je nízká přesnost sebehodnocení probandů způsobená spíš tím, 

že se přeceňují nebo tím, že se podceňují. To jsme zjišťovali tak, že jsme spočetli rozdíl mezi 

jejich sebehodnocením a správností odpovědi. Následně jsme sečetli, o kolik bodů celkově se 

podcenili a o kolik bodů přecenili. Výsledky jsou odlišné pro soubor středoškoláků a soubor 

vysokoškoláků. 

Přes 60% středoškoláků mělo tendenci spíše přeceňovat, než podceňovat spolehlivost 

svého úsudku. U vysokoškoláků mělo tuto tendenci pouze 40% a zbytek chyboval opačným 

směrem.  

  Výsledky se opakují, rozdělíme-li soubor na muže a ženy. Ze žen mělo 40% spíše 

tendenci se přeceňovat a to samé můžeme říci o 60 % mužů. 
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Rozdíly mezi skupinami testované Mann-Whitneyho testem byly v obou případech 

signifikantí (signifikance pro jednostranný test pro SŠ/VŠ:0,022 a pro muže/ženy: 0,012 na 

pětiprocentí hladině významnosti ) 

Další analýza (ANOVA) neprokázala, že by mezi tendencí k přeceňovaní se a 

příslušností k některé ze sledovaných skupin byl signifikantí vztah. Z toho lze usuzovat, že 

tendence je daná spolupůsobením více faktorů. 

 

 

2.3.2.4 Vztah výkonu v empatické přesnosti a přesnosti sebehodnocení 

V předchozích kapitolách jsme ukázali, že schopnost probandů ohodnotit míru své 

empatické přesnosti výrazně zaostává za vlastní empatickou přesností a to samé platí pro 

přesnost metapercepce a sebehodnocení. Většina probandů dokázala s určitou mírou přesnosti 

sledovat prožitky interakčního partnera, ovšem jen málo probandů dokázalo správně a přesně 

určit, kdy je jejich dojem z druhého či úsudek o něm spolehlivý a kdy nikoliv. Ukázali jsme, 

že tato neschopnost adekvátně hodnotit spolehlivost svých úsudků z druhého není 

rovnoměrně rozdělená mezi všechny probandy, ale že jsou v této schopnosti mezi probandy 

značné rozdíly.  

 Dále jsme se zabývali otázkou, zda existuje vztah mezi mírou empatické přesností 

a schopností svůj výkon adekvátně ohodnotit. Korelovali jsme tedy výkon probandů a 

přesnost jejich sebehodnocení a dospěli jsme k závěru, že je tento vztah poměrně silný: 

0,485**. Na základě těchto zjištění můžeme přijmout hypotézu č. 10 a říci, že sebehodnocení 

jedinců, kteří dosahují horších výkonů v empatické přesnosti, je méně přiléhavé než 

sebehodnocení jedinců, kteří projevují více empatické přesnosti.  

Vztah mezi empatickou přesností a adekvátním sebehodnocením je znázorněn na grafu 

č.10, kde vidíme skupiny probandů rozdělné podle výkonu do čtyř skupin (modré sloupce) a 

příslušné průměrné přesnosti sebehodnocení (červené sloupce). Čísla uvedená u sloupců 

vyjadřují průměrné výkony v případě modrých sloupců a průměrnou přesnost sebehodnocení 

v případě červených sloupců. Další graf znázorňuje vztah výkonu a sebehodnocení u 

jednotlivých probandů. 

 

 

 



77 

 

    Graf č. 10 

 

 

 
 

2.3.2.5 Vztah výkonu v přesnosti metapercepce a přesnosti sebehodnocení 

I v tomto případě se ukázal poměrně silný vztah. Korelace mezi adekvátností 

sebehodnocení a přesností metapercepce je 0,428**. Vztah těchto dvou proměnných je 

zobrazen na grafu č. 11. Modré sloupce opět představují probandy rozdělené do kvartálů 

podle výkonu a červené sloupce průměrnou přesnost sebehodnocení. Můžeme tedy přijmout i 

hypotézu č. 7 a prohlásit, že lidé, kteří nedokáží zjišťovat, jak je druzí lidé vnímají, stejně 

přesně jako ostatní, mají nižší schopnost ohodnotit, kdy jsou jejich úsudky správné a kdy 

nikoliv.  
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    Graf č. 11 

 

 

 

2.3.2.6 Vztah sebevědomí a výkonu v empatické přesnosti a přesnosti 

metapercepce 

Sebevědomí v žádném případě nepredikovalo úspěch ve výzkumném úkolu. 

 Korelace mezi sebehodnocením vlastní schopnosti poznávat, co si myslí a co prožívají druzí 

lidé, byla dokonce negativní  -0, 177 (nesignifikantní), podobný výsledek vyšel u  

metapercepce. Lidé, kteří se o sobě domnívali, že jsou schopni poznávat, co si o nich druzí 

myslí, na tom nebyli lépe než probandi, kteří se v tomto ohledu hodnotili níže. Korelace vyšla 

opět záporná: -0,171. Zajímavé rozdíly byly v tomto ohledu mezi skupinou mužů a žen. 

Korelace mezi výkonem v empatické přesnosti a vlastním sebehodnocením u mužů byla 

záporná (ale nesignifikantní: -0,322), u žen se blížila k nule (-0,047). U metapercepce takové 

rozdíly nebyly. 

Určité rozdíly byly i mezi vysokoškoláky a středoškoláky s tím, že vysokoškoláci se méně 

přeceňovali. Jejich korelace nedosahovali záporných hodnot ani v empatické přesnosti ani 

v přesnosti metapercepe ( EP: 0,07; metapercepce 0,059). Středoškoláci se nadhodnocovali 

v obou případech ( Ep:-0,21,metapercepce -0,22). 

Rozdíl mezi korelacemi mužů a žen je nesignifikantní. Abychom rozdíl mezi muži a ženami 

mohly považovat za signifikantní, musel by být výzkumný vzorek téměř třikrát větší.  
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Rozdíl mezi vysokoškoláky a středoškoláky byl opět nesignifikantní 0,17, v tomto případě by 

vzorek musel být téměř 2.5krát větší, aby byla korelace signifikantní 

 

2.3.3 Vliv motivace na empatickou přesnost, metapercepci a přesnost 

sebehodnocení 

 

V této části je uvedeno, zda a případně jaké byly rozdíly ve výkonech a v přesnosti 

sebehodnocení mezi skupinou s motivační instrukcí a bez ní. Dále je ukázáno, jaký vliv měla 

tato motivační instrukce na motivovanost probandů. A jaký byl vztah vyjádřené motivace 

probandů bez ohledu na motivační instrukci a výkonu 

 

2.3.3.1 Vliv motivace na empatickou přesnost a přesnost metapercepce 

Vliv motivace byl zjišťován tak, že polovina probandů si vylosovala instrukci 

s motivačním dovětkem, který měl přimět probandy k tomu, aby věnovali zvýšenou pozornost 

prožívání interakčního partnera. (instrukce je blíže popsána v sekci materiály) 

Dále jsme srovnávali výsledky skupiny s motivační instrukcí s kontrolní skupiny 

jednostranným T- testem pro dva nezávislé výběry pomocí F-transformovaných korelací. 

Skupina s motivační instrukcí nedosáhla větší empatické přesností než skupina 

bez motivační instrukce. Skupina bez motivační instrukce byla v průměru dokonce o něco 

(nesignifkantně) lepší. Průměrný výkon skupiny s instrukcí byl 0,5 se směrodatnou 

odchylkou 0,34. Skupina bez instrukce dosáhla průměrné empatické přesnosti 0,6 se 

směrodatnou odchylkou 0,2. T-test nenalezl signifikantní rozdíl mezi skupinami 

(signifikance pro oboustranný test na 5% hladině významnosti; celý soubor dohromady: 

0,278; SŠ: 0,6 a VŠ: 0,315). 

 Stejně tak neměla motivační instrukce vliv na metapercepci (signifikance pro 

oboustranný test na 5% hladině významnosti: celý soubor dohromady: 0,298; SŠ: 0,241 a VŠ: 

0,716). 
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2.3.3.2 Vliv motivace na přesnost sebehodnocení empatické přesnosti a 

přesné metapercepce 

Určité rozdíly jsou u přesnosti sebehodnocení empatické přesnosti. Průměrná 

přesnost sebehodnocení pro skupinu s instrukcí byla 0,1 při směrodatné odchylce 0,3, kdežto 

pro skupinu bez instrukce 0,2 při směrodatné odchylce 0,3. Podle t-testu nejsou rozdíly mezi 

skupinami signifikantní (signifikance pro oboustranný test na 5% hladině významnosti: celý 

soubor dohromady: 0,11; SŠ: 0, 468; VŠ: 0, 126) 

Přesnost sebehodnocení přesnosti metapercepce byla pro obě skupiny 

srovnatelná: - 0,1 při směrodatné odchylce 0,34 u skupiny s instrukcí a 0,1 při směrodatné 

odchylce 0,3 u skupiny bez ní. Ani rozdíly mezi skupinami nebyly signifikantní.  

 

2.3.3.3 Účinnost motivační instrukce 

Abychom předcházející výsledky mohli interpretovat, zhodnotili jsme účinnost 

motivační instrukce. Ta byla sledována dvěma kontrolními otázkami. (Průměrná 

motivovanost na škále od 1 do 5, byla u jedné kontrolní otázky u skupiny bez motivační 

instrukce 3,9 při směrodatné odchylce 1,37 a u skupiny s motivační instrukcí 3,56 při 

směrodatné odchylce 1,24 U druhé kontrolní otázky byl průměr u slupiny 3,3 s instrukcí při 

směrodatné odchylce 1,33 a u skupiny bez instrukce 3,75 při směrodatné odchylce 1,29. 

Motivace porozumět interakčnímu partnerovi byla u probandů z obou skupin velmi podobná. 

Mezi skupinami tedy nebyly signifikantní rozdíly. Probandi ze skupiny s motivační instrukcí 

neměli o nic větší motivaci poznávat pocity a myšlenky interakčního partnera než probandi, 

kteří motivační instrukci nedostali. 

 

2.3.3.4 Vztah vyjádřené motivace probandů a výkonu 

Motivační instrukce nebyla efektivní. Vztah motivace porozumět interakčnímu 

partnerovi, kterou probandi měli bez ohledu na zadání, jsme korelovali s jejich úspěšností. U 

souboru vysokoškoláků chyběly kontrolní otázky na motivaci, proto jsme mohli zahrnout 

pouze podsoubor středoškoláků. Korelace byly pozitivní, ale nesignifikantní. Vyjádřená 

motivace poznávat pocity a myšlenky interakčního partnera korelovala s výslednou přesností 

na 0,23 a vyjádřená motivace poznávat, co si o dotyčném interakční partner myslí 0,28. 
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2.3.4 Předpokládaná čitelnost probandů 

Tento údaj byl zjišťován korelací mezi záznamem vlastních prožitků a tím, co proband 

předpokládal, že o něm napsal jeho interakční partner.  

Obecně probandi odhadovali, že je pro partnera v komunikace snadno 

rozpoznatelné, co prožívají. Průměr z korelací mezi vlastním zážitkem a tím, co 

předpokládali, že o nich napíše druhý, byl vcelku vysoký: 0,75 se směrodatnou odchylkou 

0,24). V tomto předpokladu se probandi většinou příliš nemýlili. Průměrný rozdíl mezi 

jejich předpokladem a odhadem jejich partnera byl totiž 0,17, což znamená, že svou 

čitelnost jen málo přecenili.  

Středoškoláci předpokládali, že jsou snadno čitelní o něco častěji než 

vysokoškoláci. Vysokoškoláci odhadovali svou čitelnost na 0,79 se směrodatnou odchylkou 

0,25 a vysokoškoláci na 0,71 se směrodatnou odchylkou 0,23. Odhad středoškoláku byl 

přitom přiléhavější. V průměru se lišili se skutečným odhadem o -0,04 při směrodatné 

odchylce 0,13. Vysokoškoláci svou čitelnost podcenili. Rozdíl mezi tím, jak předpokládali, že 

jsou pro druhého čitelní, a tím, jak je druzí odhadovali, byl 0, 33 při směrodatné odchylce 

0,16. Rozdíly mezi adekvátností předpokladu vlastní čitelnosti mezi vysokoškoláky a 

středoškoláky nejsou signifikantní podle t-testu pro dva nezávislé výběry. Mezi ženami a 

muži nebyl v tomto ohledu téměř rozdíl. 
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2.3.5  Shrnutí výsledků  

 

V prezentovaném výzkumu jsme dospěli k následujícím závěrům.  

Probandi dokázali se značnou úspěšností usuzovat na to, co se odehrává v jejich 

spolužákovi v průběhu interakce. Podobně úspěšně poznávali i to, jak je interakční partner 

vnímá. Ukázali jsme, že tyto dva výkony mají poměrně silný vztah. Ve výkonu v empatické 

přesnosti a přesné metapercepce nebylo významných rozdílu mezi skupinou žen a mužů. 

Určité rozdíly byly nalezeny u empatické přesnosti mezi skupinou vysokoškoláků a 

středoškoláků. Dále nás zajímalo, zda je úspěšnost probandů dána pouze uplatněním 

stereotypu nebo ji zvedá i poznávání prožitků specifických pro partnera v komunikaci, určitý 

trend tímto směrem se projevil, ale rozdíly mezi korelacemi nebyli signifikanntí  

Mnohem méně úspěšní byli probandi při rozhodování o tom, která z jejich odpovědí je 

více a která méně spolehlivá. V přesnosti sebehodnocení vlastní empatické přesnosti po 

jednotlivých položkách dosahovali velmi nízkých hodnot a v přesnosti sebehodnocení 

metapercepce na tom nebyli o mnoho lépe. Dále nás zajímalo, je-li nízká přesnost způsobena 

spíše tím, že probandi považují své dojmy a úsudky za příliš spolehlivé nebo tím, že je naopak 

podceňují. V tomto ohledu jsme nedospěli jednoznačnému závěru. Ukázalo se, že u 

středoškoláků a mužů je běžnější tendence k přeceňování spolehlivosti vlastních úsudků a u 

studentů psychologie a žen je tomu naopak.  

Za velmi zajímavé považuji zjištění, že jedinci, kteří byli méně přesní ve svých 

úsudcích o prožívání druhého, byli také méně přesní ve svém hodnocení těchto úsudků.  

Stejný vztah byl nalezen u přesnosti metapercepce a sebehodnocení přesnosti metapercepce. 

V tomto kontextu není překvapivé zjištění, že sebevědomí v oblasti empatické 

přesnosti a přesnosti metapercepce vyjádřené v obecné rovině nekorelovalo pozitivně 

s výkonem ve výzkumném úkolu. Překvapivější je, že toto sebehodnocení korelovalo 

negativně, i když nesignifikantně. V tomto ohledu se opět objevily určité (ale nesignifikantní) 

rozdíly mezi jednotlivými skupinami. U mužů byla tato negativní korelace silnější než u žen, 

a u středoškoláků silnější než u vysokoškoláků.  

 

Motivační instrukce, kterou dostala polovina probandů, nijak nezvýšila jejich motivaci 

poznávat prožitky spolužáka. Žádné rozdíly jsme tedy mezi skupinami nenalezli ani v rámci 

empatické přesnosti či adekvátnosti jejího sebehodnocení. Korelace mezi motivovaností jakou 
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probandi udávali bez ohledu na to zda obdrželi motivační instrukcí a výkonem nebyla 

signifikantní. 

 

Celý tento výzkum byl orientován spíše na schopnost správně a přesně vnímat 

mentální stavy druhých a v podstatě jsme v něm odhlédli od zřejmého faktu, že přesnost 

vnímání v komunikaci záleží na obou interakčních partnerech. Alespoň poslední výzkumná 

otázka obrací naši pozornost k této straně komunikace. Zjistili jsme, že probandi sice 

přeceňovali svou čitelnost, ale jen velice mírně. Adekvátnější hodnocení projevili 

středoškoláci, kdežto vysokoškoláci se považovali za méně čitelné, než ve skutečnosti byli. 

Mezi ženami a muži nebyl v tomto ohledu rozdíl.  

 

2.4 Diskuze 

V následujícím textu se budu věnovat nejprve otázkám, které souvisí s přesností 

sebehodnocení, následně výsledkům, které týkají vlivu motivační instrukce na výkon. 

Poslední část bude věnovaná úvaze nad vztahem mezi jednotlivými výkony a rozdílům mezi 

skupinami v rámci výzkumného vzorku. 

Shrnutí výsledků tohoto výzkumu působí na první pohled paradoxně. Na jednu stranu 

jsme zjistili, že probandi jednoznačně měli představu o tom, co prožívají jejich interakční 

partneři a také o tom, jakým dojem o sobě v něm vyvolávají. 

 Na druhou stranu téměř nedokázali odhadnout, kdy je jejich úsudek o prožívání 

druhého důvěryhodný, a kdy ne. Korelace mezi přesvědčeností o vlastních odpovědích a 

jejich správností vypadají na první pohled jako náhodná čísla.  Pro připomenutí zopakuji, že 

korelace mezi výkonem v empatické přesnosti, tedy tím s jakou správností probandi 

popisovali prožitky interakčního partnera, a jejich sebehodnocením na úrovni jednotlivých 

položek, byla 0,16. Korelace mezi přesností metapercepce, tedy tím s jakou přesností 

popisovali dojem, který vyvolávají, a vlastní sebedůvěrou ve své tvrzení, byla ještě menší: 

0,1. Jak je možné, že jsme na jednu stranu schopni relativně správně a přesně poznat, jak nás 

druhý člověk vnímá a přitom nedokázat určit, které z našich odhadů jsou spolehlivé a které 

jsou pouhými tipy?  

Tento značně neintuitivní výsledek je ve shodě s dalšími výzkumy, které sledovaly 

vztah sebehodnocení a výkonu v oblasti interpersonální sensitivity (Smith a kol., 1991; Ames, 

& Kammrath, 2004; Petterson a kol. 2001, Rosenthal, 1979, citováno dle Riggio, 2011). Náš 

výzkum potvrzuje výsledky těchto výzkumů, které jsou podrobněji rozepsané v teoretické 
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části, novým způsobem. V příštích odstavcích se budeme věnovat těmto odlišnostem a jejich 

významu pro interpretaci výsledku. V rámci většiny těchto výzkumů hodnotili probandi svůj 

výkon na úrovni celého testu a ve většině výzkumů byla použita prezentace standartních 

podnětů.  

H. Smith (1991) kritizovala tyto výzkumy s tím, že proband, který hodnotí svůj výkon 

na úrovni celého testu či výzkumného úkolu, má podstatně těžší úlohu než člověk, který 

vnímá určitou míru sebejistoty ohledně jednoho konkrétního úsudku, tak jak to v běžném 

životě spíše bývá.  Ve výzkumu, kde proband hodnotí svou úspěšnost v rámci celého testu či 

úkolu, si musí zapamatovat míru jistoty v rámci mnoha různých situací a vytvořit jakýsi 

průměr, což je samo o sobě dost obtížný úkol. V souladu s tímto tvrzením vyšlo 

sebehodnocení v některých výzkumech sledující přesnost sebehodnocení po jednotlivých 

položkách o něco lépe (Smith, 1991; Rosenthal, 1979, citováno dle Riggio, 2011). Na základě 

těchto tvrzení by bylo možné se domnívat, že je naše skutečná schopnost zhodnotit 

spolehlivost vlastních úsudků a dojmů o něco vyšší než z výzkumů, které se soustředily na 

hodnocení testu jako celku. Nepřesnost by pak mohla být dána právě nutností hodnotit tolik 

situací najednou. Výsledky našeho výzkumu tento závěr rozhodně nepotvrzují. V dalším 

výzkumu, který také sledoval přesnost po jednotlivých položkách, také nepřesáhla celková 

korelace mezi sebehodnocením a správností hodnotu 0,13. Proto je nutné hledat další možná 

vysvětlení.  

Další rozdíl mezi tímto a citovanými výzkumy je, že byly z velké části postavené na 

metodě prezentace standartních podnětů, takže se proband většinou díval na videa a snažil se 

přijít na to, co prožívají osoby na filmu. Lze uvažovat o tom, že podobný úkol je vzdálený 

běžné komunikaci. Úkol probandů v prezentovaném výzkumu byl bližší běžné interakci, a 

přesto potvrdil závěry předchozích výzkumů, tedy to, že přesnost sebehodnocení vlastní 

úspěšnosti v rozpoznávání prožitků druhých lidí, je malá. Některé charakteristiky 

výzkumného úkolu byly ale běžné interakci také dost vzdálené a mohou přesnost 

sebehodnocení snižovat. Probandi zaznamenávali své dojmy o druhém, stejně jako 

přesvědčení o jejich spolehlivosti, zpětně. Je možné, že tento fakt mohl změnit způsob, jakým 

se k podobným závěrům lidé běžně dopracovávají. Je také možné, že už sama otázka po 

zvažování vlastní přesnosti je natolik nezvyklá, že podstatu úkolu zásadně mění. Domnívám 

se, že touto otázkou se v běžném životě zaobíráme zřídka. Snad jen pokud jsme nuceni 

k tomu, abychom naše hodnocení druhého prohlásili za závazné, nebo když zjistíme, že se náš 

dojem rozchází s dojmem jiného pozorovatele. Většinou naše úsudky o prožívání o druhých 
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lidí provází nebo neprovází pocit jistoty zcela automaticky.  Nenapadne nás otázka: „je můj 

dojem správný?“, protože odpověď na ni je už obsažená v samotném dojmu.   Je možné, že 

toto zhodnocení spolehlivosti je natolik automatické, že za běžných podmínek víme poměrně 

přesně, kdy se na vlastní dojmy spolehnout a kdy nikoliv.  Ovšem ve výzkumu, který 

automatický proces vytrhává z přirozenosti, selháváme.   

Zatímco zhoršení výkonu v testu interpersonální sensitivity vlivem příliš pozorného 

způsobu řešení se ukázalo v několika výzkumech (Ambady a Gray, 2002, Forrest a 

Feldman,2000; Potters a kol.,2000), vliv zvýšené pozornosti na přesnost sebehodnocení byl 

v dosavadním výzkumu pozitivní, i když velmi malý. Ve výzkumu Pattersona a jeho kolegů 

(2001) dosáhla polovina probandů, která měla za úkol věnovat zvýšenou pozornost 

nonverbálním klíčům při interpretaci projevů osob v testu IPT, o něco vyšší přesnosti 

sebehodnocení než druhá polovina probandů, která se měla spoléhat na první dojem. Je ovšem 

možné, že právě fakt, že na začátku dostali tuto instrukci, změnil jejich strategii v interpretaci 

projevů, a bylo proto pro ně snazší tento proces reflektovat a hodnotit. Lze uvažovat o tom, že 

lidé obvykle vyhodnocují chování ostatních spíše automaticky a k více uvědomovanému 

uvažování o těchto projevech se uchylují pouze výjimečně, mají-li k tomu důvod. 

Neuvědomovaný proces je následně těžké reflektovat a to by mohlo být příčinou nízké 

přesnosti sebehodnocení.  

Je ovšem také možné, že určitá část lidí skutečně nemá přehled o tom, kdy jsou jejich 

dojmy úsudky o druhých správné a kdy nikoliv. V našem vzorku by 30% probandů udělalo 

lépe, kdyby více věřili úsudkům, které považují nedůvěryhodné a naopak nevěřili úsudkům, 

kterými jsou si jisti. 

J Kruge a D. Dunning, (1999), kteří se zabývají (ne)přesnost sebehodnocení v jiných 

oblastech, přišli se zajímavou hypotézou, že jedinci, kteří dosahují horších výkonů, jsou také 

nejméně přesní ve vlastním sebehodnocení. Při vysvětlování tohoto efektu vycházejí 

z předpokladu, že schopnost dosáhnout určitého výkonu a schopnost ho zhodnotit vycházejí 

ze stejné kompetence. Proto člověk, který podává nízké výkony, nedokáže úroveň těchto 

výkonů reflektovat. Tato hypotéza byla potvrzena i na poli výzkumu interpersonální 

sensitivity (Ames a Kammrath, 2004). 

J. Krueger a R. A Mueller (2002) kritizují tyto výzkumy s tím, že výsledné horší 

sebehodnocení jedinců s nižším výkonem je dáno především způsobem, jakým je 

sebehodnocení zjišťováno. Ve zmiňovaných výzkumech byl totiž pro zhodnocení vlastního 

výkonu vždy použit percentil. Většina lidí má tendenci se v sebehodnocení subjektivně 
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relevantních kompetencí umisťovat lehce nad průměr bez ohledu na to, jak na tom skutečně 

jsou. Je po tom jasné, že jedinci, kteří jsou od toho obvykle odhadovaného percentilu nejdál, 

se i nejhůře umisťují.   

V našem výzkumu jedinci nevyjadřovali své sebehodnocení pomocí percentilu, ale 

pomocí pětistupňové škály. To nám umožnilo určit, jaký je vztah mezi výkonem a 

sebehodnocením bez vlivu výše zmíněného efektu. Korelace mezi výkonem a 

sebehodnocením byla signifikantní a poměrně silná, u empatické přesnosti činila 0,485 a u 

metapercpce 0,428. To znamená, že probandi s horším výsledkem, častěji postrádají 

schopnost svůj výkon adekvátně reflektovat.  

Odhlédneme-li na chvíli od nejistoty, zda proces sebehodnocení ve výzkumné situaci 

odpovídá procesu sebehodnocení v každodenních situacích, můžeme se zamyslet nad tím, 

k čemu by tento nález mohl být užitečný. Jedinec, který bývá v rozpoznávání prožitků 

druhých méně přesný, a přitom to o sobě neví, může mít v životě řadu problému. Může se 

snadno zaplétat do nedorozumění a může činit svá rozhodnutí na základě mylných dojmů. 

Pokud bychom se přesvědčili, že nižší přesnost sebehodnocení je dána skutečně nižší 

schopností na straně jednoho probanda a ne nižší čitelností na straně druhého probanda, tak 

by informace o této tendenci mohla být pro dotyčného velmi přínosná. Pokud by věděl, že se 

ve svých úsudcích často mýlí, mohl by se více soustředit na to brát své dojmy o prožívání 

druhých jako hypotézy, které je třeba dále ověřovat v komunikaci. Mohl by také vědomě 

rozvíjet svou schopnost vnímat adekvátně prožitky druhých. Jak již bylo řečeno, musel by 

takový výstup vycházet z metody, která jasně odděluje vliv expresivity a vliv receptivity.  

Toho by bylo možné docílit za zachování interaktivního výzkumného úkolu, například round-

robin designem, tedy tak, že by se v komunikaci navzájem vystřídalo několik lidí. V této 

chvíli se ovšem od hodnocení spolehlivosti konkrétního úsudku dostáváme k předpokladu, že 

výkon v našem výkonu reflektuje nějakou trvalejší charakteristiku osobnosti. Tento 

předpoklad nebyl v případě tohoto typu výzkumu doposud ověřován, což je další krok, který 

by musel být učiněn, abychom jeho závěry mohli interpretovat v tomto smyslu. 

Do této chvíle jsme prezentovali dvě možné interpretace nízké přesnosti 

sebehodnocení, která se ukázala v tomto výzkumu stejně jako v mnoha jiných. První vychází 

z předpokladu, že poznávání prožitků druhých osob se děje z velké části podvědomě, a proto 

není následně plně přístupné vědomému zhodnocení. Druhá interpretace reagovala na zjištění, 

že lidé s horším výkonem mají i horší sebehodnocení, z čehož lez usuzovat, že hodnocení a 

výkon mají stejný zdroj, a je-li deficit na jedné straně, je zároveň alespoň do určité míry i na 
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druhé straně.  Třetí možnost je kombinace těchto dvou pohledů, a sice že společně s větší 

mírou kompetence se dostavuje i větší míra reflexe postupů a procesů, které tuto kompetenci 

utváří, ať už je kauzalita jakákoliv.  

Další výsledky z této oblasti vypovídají o tom, že celkové sebevědomí v oblasti 

empatické přesnosti nemělo vztah k výzkumnému výkonu. Nepřiléhavost tohoto 

sebehodnocení může vycházet stejně dobře z toho, že lidé o svých schopnostech v tomto 

směru nevědí, jako z toho, že úkol jejich schopnosti nereflektovali. V této otázce brání v 

interpretaci nemožnost rozlišit vlil expresivity jednoho probanda a empatické přesnosti 

druhého probanda. 

  

Otázky spojené s vlivem motivace na empatickou přesnost 

V tomto výzkumu nedosáhla skupina s motivační instrukcí o nic větší přesnosti než 

skupina bez motivační instrukce, což je ve shodě s většinou takto zaměřených výzkumů, tedy 

alespoň těch, které se zaměřovali na přesnost ve vnímání nonverbálních signálů (e.g.Hall, 

2009; Potters a kol.; 2007; Forresta a Feldmana 2000; Klein & Hoghes, 2001). V tomto 

případě je ale vysvětlení zřejmé: motivační instrukce nemotivovala v žádném ohledu 

probandy víc, než experimentální situace sama. V obou skupinách měli probandi srovnatelný 

zájem poznávat druhého, což jsme poznali z kontrolních položek v dotazníku. Je otázkou, zda 

výsledky některé z dalších uvedených studií nebyla poznamenána podobným efektem.   

Určitý, i když nesignifikantní, vztah je naznačen mezi tím, jak svou motivaci 

reflektovali sami probandi bez ohledu na příslušnost k experimentální či výzkumné skupině a 

výkonem. Tato otázka mohla být bohužel řešena jen pro soubor středoškoláků (N=22). Pokud 

by byl vzorek 3x byla by korelace signifikantní. Na tomto základě můžeme uvažovat o tom, 

že motivace na empatickou přesnost určitý vliv má, ovšem nelze ji manipulovat jednoduchou 

instrukcí. V těchto výzkumech se probandům z experimentální skupiny většinou dostává 

neutrální instrukce ve smyslu upozornění, nebo instrukce mířené na prospěch probanda. 

Z dalších výzkumů vyplývá, že přirozená motivace, která je vedena zájmem o druhého 

s empatickou přesností, koreluje (Iceks, 2003, Pickett a kol., 2004). 

 

Výkon v empatické přesnosti a přesnosti metapercepce, inkrement 

individualizace a vztah mezi empatickou přesností a přesností metapercepce 

Při hodnocení úspěšnosti probandů je třeba mít na paměti, že se probandi o prožívání 

druhého vyjadřovali na pětibodové škále v rámci stanovených otázek. Odhadovat  prožívání 



88 

 

druhého v těchto podmínkách je přirozeně snazší, než usuzovat zcela volně na specifické 

mentální obsahy. Další faktorem, který se podílí na vysokých korelacích, je také to, že 

probandi mohli usuzovat na prožívání druhého na základě stereotypu. Všichni sdíleli stejnou 

situaci a mohli na základě této situace předpokládat, jak se budou cítit jejich spolužáci. 

Domnívám se, že použití stereotypu lze považovat za běžnou strategii v usuzování na prožitky 

druhých lidí. Přesnost dosažená výhradně na základě stereotypu byla nižší než přesnost 

dosažená mezi probandy, kteří spolu skutečně interagovali, a mohli tak poznávat své 

individuálně příznačné prožívání. Rozdíl mezi těmito korelacemi však nebyl signifikantní.  

Fakt, že výkon v empatické přesnosti a přesnosti metapercepce spolu pozitivně 

korelovaly, zřejmě znamená, že tyto dvě oblasti poznávání mají společný zdroj. Bohužel 

nemůžeme na základě tohoto typu výzkumu rozhodnout, zda je na straně exprese nebo 

percepce. Je možné, že probandi, kteří dávají jasně najevo své prožitky a jsou tak pro druhé 

čitelní, zároveň jasně komunikují, jak vnímají interakčního partnera. Stejně dobře je možné, 

že člověk, který je citlivý k prožívání druhého, si dokáže i snadněji představit, jak je jím 

vnímán. K tomuto závěru by bylo možné dospět na základě round- robin designu nebo tak, že 

by byla interakce nahrávaná a na čitelnost probandů by se usuzovalo s úspěšnosti 

pozorovatelů, kteří hodnotili nahrávku.  

Rozdíly mezi skupinou vysokoškoláků a středoškoláků v empatické přesnosti a 

přesnosti metapercepce, mohou mít různé příčiny. První možností je, že třída gymnazistů 

spolu strávila a tráví mnohem více času a tím pádem se navzájem lépe znají.  Další možností 

je, že rozdíly ve výkonu mohou být způsobeny rozdíly v administraci. Vysokoškoláci řešili 

kontroverznější téma (názor na kvalitu studia) než středoškoláci (plán společné dovolené). 

Větší rozdílnost prožitků tak mohlo způsobit to, že uplatnění stereotypu a předpokládané 

podobnosti prožitků nebylo natolik spolehlivým vodítkem pro usuzování na prožívání 

interakčních partnerů.  
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Přílohy 
 

Instrukce pro SŠ: 
 

Bez motivace: 
Ještě jednou díky za účast na tomto výzkumu! 

 

Představte si prosím následující situaci: V soutěži jste vyhráli 35 tisíc korun, má to ovšem jeden háček. Peníze 

nemůžete utratit jakkoliv byste si přáli, ale jsou určeny jedině na dovolenou, kterou máte strávit se 

spolužákem/spolužačkou, kterého/kterou jste si vylosoval/a. Proberte spolu, kam byste v létě mohli 

společně vyrazit a pokuste se vymyslet plán, se kterým byste mohli být spokojeni oba.  Pokuste si naplánovat 

dovolenou dne po dni i se všemi aktivitami a výlety a dodržet při tom stanovený rozpočet. Na rozhovor máte 10 

minut.   

 

S motivací: 
Ještě jednou díky za účast na tomto výzkumu! 

 

Představte si prosím následující situaci: V soutěži jste vyhráli 35 tisíc korun, má to ovšem jeden háček. Peníze 

nemůžete utratit jakkoliv byste si přáli, ale jsou určeny jedině na dovolenou, kterou máte strávit se 

spolužákem/spolužačkou, kterého/kterou jste si vylosoval/a. Proberte spolu, kam byste v létě mohli 

společně vyrazit a pokuste se vymyslet plán, se kterým byste mohli být spokojeni oba.  Pokuste si naplánovat 

dovolenou dne po dni i se všemi aktivitami a výlety a dodržet při tom stanovený rozpočet. Na rozhovor máte 10 

minut. 

Neméně důležitou částí úkolu je zaměřit se na to, jak se Váš spolužák/Vaše spolužačka bude 

v průběhu rozhovoru cítit a co si bude myslet. Po skončení rozhovoru Vás požádám o vyplnění dotazníku, 

který bude ověřovat právě správnost tohoto Vašeho odhadu.  Schopnost rozpoznat, co se v druhém člověku 

odehrává je velmi důležitá v osobních i pracovních vztazích -  prostě všude tam, kde se člověk setkává s lidmi- a 

tento experiment je jednou z příležitostí, jak si tuto schopnost procvičit.  Poprosím Vás, abyste se o této části 

instrukce přímo nezmiňovali a věnovali se výše zmíněnému tématu. 
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Instrukce pro VŠ: 
 

Bez motivace 
Jste spokojeni se studiem psychologie na FF UK? Naplňuje Vaše očekávání? Jaké jsou jeho přednosti a 

nedostatky? Co a jak by se mělo změnit? Prodiskutujte prosím tyto a další otázky týkající se Vašeho studia 

během 7 minut se spolužákem, kterého/ spolužačku, kterou Vám určil los. 

 

S motivací 

Jste spokojeni se studiem psychologie na FF UK? Naplňuje Vaše očekávání? Jaké jsou jeho přednosti a 

nedostatky? Co a jak by se mělo změnit? Prodiskutujte prosím tyto a další otázky týkající se Vašeho studia 

během 7 minut se spolužákem, kterého/ spolužačku, kterou Vám určil los. 

Neméně důležitou částí úkolu je věnovat pozornost prožívání Vašeho interakčního partnera. Schopnost 

odhadnout, co si druhý člověk myslí a jak se cítí, je jedna ze základních kompetencí psychologa a toto je jedna 

z možností, jak si tuto schopnost procvičit. Po skončení rozhovoru budete požádáni o vyplnění dotazníku, který 

se bude týkat právě prožívání Vašeho spolužáka/ Vaší spolužačky. Zároveň Vás prosím, abyste se o této části 

instrukce během rozhovoru přímo nezmiňovali a plně se věnovali výše zmíněnému tématu. 
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Dotazník 
 

JEŠTĚ JEDNOU VÁM DĚKUJI ZA ÚČAST NA TOMTO VÝZKUMU.  

V TÉTO ČÁSTI VÁS PROSÍM O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ SE TÝKÁ VAŠEHO PROŽÍVÁNÍ V PRŮBĚHU 

ROZHOVORU. VAŠE ODPOVĚDI BUDOU ZPRACOVÁVÁNY ANONYMNĚ A VÁŠ INTERKAČNÍ PARTNER S NIMI 

NEBUDE SEZNÁMEN.  

ODPOVÍDEJTE PROSÍM CO NEJUPŘÍMNĚJI.  

 
NEJPRVE PROSÍM VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE. 

 
ČÍSLO, KTERÉ JSTE SI VYLOSOVAL/A:                                                                               JSTE:      ŽENA                    
                                                                                                                                                                MUŽ 
 

ZAKROUŽKUJTE PROSÍM, JAK ČASTO A S JAKOU INTENZITOU SE U VÁS V PRŮBĚHU 
ROZHOVORU OBJEVOVALI NÁSLEDUJÍCÍ EMOCE.  

„1“ ZNAČÍ NEPŘÍTOMNOST EMOCE A „5“ JEJÍ VYSOKOU INTENZITU NEBO ČETNOST. 

 

1) RADOST  

Nepřítomnost 

emoce 
1 2 3 4 5 Vysoká intenzita 

či četnost 

2) PŘEKVAPENÍ  

Nepřítomnost 

emoce 
1 2 3 4 5 Vysoká intenzita 

či četnost 

3) STRACH, OBAVA 

Nepřítomnost 

emoce 
1 2 3 4 5 Vysoká intenzita 

či četnost 

4) SMUTEK 

Nepřítomnost 

emoce 
1 2 3 4 5 Vysoká intenzita 

či četnost 

5) HNĚV, ROZČÍLENÍ 

Nepřítomnost 

emoce 
1 2 3 4 5 Vysoká intenzita 

či četnost 

6) ZNECHUCENÍ 

Nepřítomnost 

emoce 
1 2 3 4 5 Vysoká intenzita 

či četnost 

 

 

 

      

ZAKROUŽKUJTE PROSÍM, NAKOLIK SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI VÝROKY.  

 

7) BĚHEM ROZHOVORU JSEM SE CÍTIL/A PŘÍJEMNĚ. 

vůbec 
nesouhlasím 

1 2 3 4 5 Zcela souhlasím 

 

8) BĚHEM ROZHOVORU JSEM SE CÍTIL/A PLNÝ/Á ENERGIE. 

vůbec 
nesouhlasím 

1 2 3 4 5 Zcela souhlasím 

 

9) ZÁLEŽÍ MI NA TOM, CO BUDEME MÍT NA ŠERPÁCH. 

vůbec 
nesouhlasím 

1 2 3 4 5 Zcela souhlasím 
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10) ÚKOL JSEM BRAL/A VÁŽNĚ. 

vůbec 
nesouhlasím 

1 2 3 4 5 Zcela souhlasím 

 

11) POZORNĚ JSEM NASLOUCHAL SVÉ SPOLUŽAČCE/SVÉMU SPOLUŽÁKOVI. 

Vůbec 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 Zcela souhlasím 

 

 
      

12) BĚHEM ROZHOVORU JSEM SE CÍTIL/A SEBEVĚDOMĚ. 
Vůbec 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 Zcela souhlasím 

 

13) BĚHEM ROZHOVORU JSEM BYL/A DOMINANTNÍ. 
vůbec 
nesouhlasím 

1 2 3 4 5 Zcela souhlasím 

 

14) NÁVRHY A POSTŘEHY SPOLUŽAČKY/SPOLUŽÁKA MI PŘIŠLY ZAJÍMAVÉ. 

vůbec 
nesouhlasím 

1 2 3 4 5 Zcela souhlasím 

 

 

15) MYSLÍM SI O SOBĚ, ŽE VĚTŠINOU UMÍM SPRÁVNĚ ODHADNOUT, JAK SE DRUHÝ ČLOVĚK CÍTÍ A 

NA CO MYSLÍ.  

vůbec 
nesouhlasím 

1 2 3 4 5 Zcela souhlasím 

 

 

16) MYSLÍMSI O SOBĚ, ŽE VĚTŠINOU UMÍM ODHADNOUT, JAK MĚ OSTATNÍ LIDÉ VNÍMAJÍ.  

vůbec 
nesouhlasím 

1 2 3 4 5 Zcela souhlasím 

 

 

17) UVEĎTE PROSÍM DVA NÁVRHY NA NÁPISY, KTERÉ SE VÁM ZDÁLY NEJLEPŠÍ.  

1………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY SE TÝKAJÍ PROŽÍVÁNÍ VAŠÍ SPOLUŽAČKY/VAŠEHO SPOLUŽÁKA BĚHEM 
ROZHOVORU. ZAKROUŽKUJTE PROSÍM MOŽNOST, KTERÁ PODLE VÁS JEHO/JEJÍ PROŽÍVÁNÍ NEJVÍCE 
VYSTIHUJE.  DÁLE U KAŽDÉ OTÁZKY UVEĎTE, NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/Ý SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI.  

 

ZAKROUŽKUJTE PROSÍM JAK ČASTO A S JAKOU INTENZITOU SE V PRŮBĚHU ROZHOVORU U 
VAŠEHO SPOLUŽÁKA OBJEVOVALY NÁSLEDUJÍCÍ EMOCE.  

„1“ ZNAČÍ NEPŘÍTOMNOST EMOCE A „5“ JEJÍ VYSOKOU INTENZITU NEBO ČETNOST. 

 

1) RADOST  
Nepřítomnost 

emoce 
1 2 3 4 5 Vysoká intenzita 

či četnost 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 
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2) PŘEKVAPENÍ  
Nepřítomnost 

emoce 
1 2 3 4 5 Vysoká intenzita 

či četnost 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

3) STRACH, OBAVA 
Nepřítomnost 

emoce 
1 2 3 4 5 Vysoká intenzita 

či četnost 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

4) SMUTEK 
Nepřítomnost 

emoce 
1 2 3 4 5 Vysoká intenzita 

či četnost 

 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

5) HNĚV, ROZČÍLENÍ 
Vůbec 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 Zcela souhlasím 

 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

6) ZNECHUCENÍ 
Nepřítomnost 

emoce 
1 2 3 4 5 Vysoká intenzita 

či četnost 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

ZAKROUŽKUJTE PROSÍM, NAKOLIK SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI VÝROKY.  

 

 

7) BĚHEM ROZHOVORU SE CÍTIL/A PŘÍJEMNĚ. 
Vůbec 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 Zcela souhlasím 

 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

8) BĚHEM ROZHOVORU SE CÍTIL/A PLNÝ/Á ENERGIE. 
Zcela 

souhlasím 
1 2 3 4 5 Zcela 

nesouhlasím 
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NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

 

9) ZÁLEŽÍ JÍ/MU NA TOM, CO NAKONEC BUDEMEM MÍT NA ŠERPÁCH. 
Vůbec 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 Zcela souhlasím 

 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

10) ÚKOL  BRAL/A VÁŽNĚ. 
Vůbec 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 Zcela souhlasím 

 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

11) MOJE SPOLUŽAČKA/ MŮJ SPOLUŽÁK MI POZORNĚ NASLOUCHAL/A. 
Vůbec 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 Zcela souhlasím 

 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

12) BĚHEM ROZHOVORU SE CÍTIL/A SEBEVĚDOMĚ. 

Vůbec 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 Zcela souhlasím 

 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

13) BĚHEM ROZHOVORU BYL/A DOMINANTNÍ. 
 

vůbec 
nesouhlasím 

1 2 3 4 5 Zcela 

souhlasím 

 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

 

14) MÉ NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY JÍ/MU PŘIŠLI ZAJÍMAVÉ.  

vůbec 
nesouhlasím 

1 2 3 4 5 Zcela 

souhlasím 
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NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

15) UVEĎTE PROSÍM DVA NÁVRHY, KTERÉ SE PODLE VÁS ZDÁLY VAŠÍ SPOLUŽAČCE/VAŠEMU 
SPOLUŽÁKOVI NEJLEPŠÍ. 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..       

2…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

 

POKUSTE SE NYNÍ ODPOVĚDĚT TAK, JAK SI MYSLÍTE, ŽE VÁŠ SPOLUŽÁK VNÍMAL VÁS A VAŠE 
PROŽÍVÁNÍ BĚHEM ROZHOVORU. 

 
ZAŠKRTNĚTE PROSÍM, JAK ČASTO A S JAKOU INTENZITOU U VÁS VÁŠ SPOLUŽÁK V PRŮBĚHU 

ROZHOVORU ASI VNÍMAL NÁSLEDUJÍCÍ EMOCE.  
„1“ ZNAČÍ NEPŘÍTOMNOST EMOCE A „5“ JEJÍ VYSOKOU INTENZITU NEBO ČETNOST. 
 

 

1) RADOST  

Nepřítomnost 

emoce 
1 2 3 4 5 Vysoká intenzita 

či četnost 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

2) PŘEKVAPENÍ  

Nepřítomnost 

emoce 
1 2 3 4 5 Vysoká intenzita 

či četnost 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

3) STRACH, OBAVA 

Nepřítomnost 

emoce 
1 2 3 4 5 Vysoká intenzita 

či četnost 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

4) SMUTEK 

Nepřítomnost 

emoce 
1 2 3 4 5 Vysoká intenzita 

či četnost 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 
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5) HNĚV, ROZČÍLENÍ 

Nepřítomnost 

emoce 
1 2 3 4 5 Vysoká intenzita 

či četnost 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

6) ZNECHUCENÍ 

Nepřítomnost 

emoce 
1 2 3 4 5 Vysoká intenzita 

či četnost 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

ZAŠKRTNĚTE PROSÍM, NAKOLIK SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI VÝROKY. 
 

7) DOMNÍVÁ SE, ŽE BĚHEM ROZHOVORU JSEM SE CÍTIL/A PŘÍJEMNĚ. 

Zcela 

souhlasím 
1 2 3 4 5 Zcela 

nesouhlasím 

 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

 

 

8) DOMNÍVÁ SE, ŽE BĚHEM ROZHOVORU JSEM SE CÍTIL/A PLNÝ/Á ENERGIE. 

Zcela 

souhlasím 
1 2 3 4 5 Zcela 

nesouhlasím 

 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

9) ZÁLEŽÍ JÍ/MU NA TOM, CO NAKONEC BUDEME MIT NA ŠERPÁCH. 

Vůbec 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 Zcela 

souhlasím 

 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbe

c 
1 2 3 4 5  Hodně 

 

10) DOMNÍVÁ SE, ŽE JSEM ÚKOL  BRÁL/A VÁŽNĚ. 

Vůbec 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 Zcela 

souhlasím 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

11) DOMNÍVÁ SE, ŽE JSEM MU POZORNĚ NASLOUCHAL.  

Vůbec 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 Zcela 

souhlasím 
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NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

12) DOMNÍVÁ SE, ŽE JSEM SE BĚHEM ROZHOVORU  CÍTIL/A SEBEVĚDOMĚ. 

Vůbec 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 Zcela 

souhlasím 

 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

  

13) DOMNÍVÁ SE, ŽE JSEM SE BĚHEM ROZHOVORU CÍTIL/CÍTILA DOMINANTNÍ. 

vůbec 
nesouhlasím 

1 2 3 4 5 Zcela 

souhlasím 

 
NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 

 

14) DOMNÍVÁ SE, ŽE MI JEJÍ/JEHO NÁVRHY A POSTŘEHY PŘIŠLI ZAJÍMAVÉ.   

vůbec 
nesouhlasím 

1 2 3 4 5 Zcela 

souhlasím 

 

NAKOLIK JSTE SI JISTÁ/JISTÝ SPRÁVNOSTÍ SVÉ ODPOVĚDI? 

Vůbec 1 2 3 4 5  Hodně 
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Souhrnný výstup 
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1 S Instrukcí 
G 

1A Z 0,914 2 1,551 58 4,46 -0,056 0 
-

0,056 4 5 0,88 2 1,376 

2 S Instrukcí 
G 
1B Z 0,765 2 1,008 53 4,08 -0,073   

-
0,073 4 4 0,807 2 1,118 

3 S Instrukcí 
G 

2A M 0,251 0 0,256 48 3,69 0,324   0,336 3 3 0,407 0 0,432 

4 S Instrukcí 
G 
2B M 0,219 0 0,223 45 3,46     0,000 2 1 0,322 0 0,334 

5 S Instrukcí 
G 

3A M 0,889 2 1,417 48 3,69 0,468 0 0,508 3 2 0,855 2 1,274 

6 S Instrukcí 
G 
3B M 0,448 0 0,482 53 4,08 0,395   0,418 4 4 0,802 2 1,104 

7 S Instrukcí 
G 

4A Z 0,849 2 1,253 57 4,38 0,240 0 0,245 5 5 0,886 2 1,403 

8 S Instrukcí 
G 
4B m 0,897 2 1,457 59 4,54 0,328 0 0,341 1 5 0,663 1 0,798 

9 S Instrukcí 
G 

5A Z 0,87 2 1,333 59 4,54 0,674 0 0,818 4 4 0,863 2 1,305 

1
0 S Instrukcí 

G 
5B M 0,848 2 1,249 57 4,38 0,306 1 0,316 5 4 0,89 2 1,422 

1
1 S Instrukcí 

G 
6A M 0,24 0 0,245 44 3,38 -0,182 1 

-
0,184 5 5 

-
0,213 0 -0,216 

1
2 S Instrukcí 

G 
6B M -0,51 0 

-
0,563 30 2,31 -0,772 0 

-
1,025 3 3 0,522 0 0,579 

1
3 

Bez 
Instrukce 

G 
7A Z 0,541 0 0,606 51 3,92 0,478 0 0,520 4 4 0,717 2 0,901 

1
4 

Bez 
Instrukce 

G 
7B M 0,719 2 0,906 54 4,15 0,246 0 0,251 5 2 0,601 1 0,695 

1
5 

Bez 
Instrukce 

G 
8A M 0,586 1 0,672 53 4,08 -0,106 0 

-
0,106 1 1 0,435 0 0,466 

1
6 

Bez 
Instrukce 

G 
8B M 0,371 0 0,390 46 3,54 0,062 0 0,062 4 3 0,687 2 0,842 

1
7 

Bez 
Instrukce 

G 
9A Z 0,964 2 2,000 62 4,77 0,220 0 0,224 5 4 0,96 2 1,946 

1 Bez G Z 0,925 2 1,623 59 4,54 0,187 0 0,189 4 4 0,933 2 1,681 
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8 Instrukce 9B 

1
9 

Bez 
Instrukce 

G 
10
A M 0,837 2 1,211 58 4,46 0,287 0 0,295 5 5 0,891 2 1,427 

2
0 

Bez 
Instrukce 

G 
10
B M 0,955 2 1,886 62 4,77 0,304 0 0,314 5 5 0,97 2 2,092 

2
1 

Bez 
Instrukce 

G 
11
A Z 0,616 1 0,719 54 4,15 0,330 0 0,343 4 3 0,764 2 1,006 

2
2 

Bez 
Instrukce 

G 
11
B M 0,764 2 1,006 56 4,31 0,338 0 0,352 2 2 0,691 2 0,850 

2
3 S Instrukcí 

VŠ 
1A Z 0,621 2 0,727 63 4,20 -0,263   

-
0,269     0,505 0 0,556 

2
4 S Instrukcí 

VŠ 
1B Z 0,508 0 0,560 64 4,27 0,164   0,165     0,493 0 0,540 

2
5 S Instrukcí 

VŠ 
2A Z 0,134 0 0,135 51 3,40 0,117   0,118     0,185 0 0,187 

2
6 S Instrukcí 

VŠ 
2B M 0,675 2 0,820 59 3,93 0,118   0,119     

-
0,194 0 -0,196 

2
7 S Instrukcí 

VŠ 
3A Z 0,586 1 0,672 57 3,80 0,040   0,040     0,484 0 0,528 

2
8 S Instrukcí 

VŠ 
3B Z 0,415 0 0,442 53 3,53 -0,078   

-
0,078     0,875 0 1,354 

2
9 S Instrukcí 

VŠ 
4A Z 0,6 1 0,693 61 4,07 -0,428   

-
0,457     0,761 2 0,999 

3
0 S Instrukcí 

VŠ 
4B Z -0,03 0 

-
0,030 24 1,60 0,018   0,018     0,358 0 0,375 

3
1 S Instrukcí 

VŠ 
5A M 0,085 0 0,085 56 3,73 -0,059   

-
0,059     0,164 0 0,165 

3
2 S Instrukcí 

VŠ 
5B Z 0,482 0 0,526 58 3,87 0,165   0,167     0,078 0 0,078 

3
3 S Instrukcí 

VŠ 
6A Z 0,824 2 1,169 66 4,40 0,349   0,364     0,84 2 1,221 

3
4 S Instrukcí 

VŠ 
6B M 0,878 2 1,367 66 4,40 0,425   0,454     0,881 2 1,380 

3
5 S Instrukcí 

VŠ 
7A Z 0,504 0 0,555 56 3,73 0,029   0,029     0,56 1 0,633 

3
6 S Instrukcí 

VŠ 
7B M 0,623 1 0,730 60 4,00 0,354   0,370     0,68 2 0,829 

3
7 S Instrukcí 

VŠ 
8A Z 0,517 1 0,572 56 3,73 -0,124   

-
0,125     0,701 2 0,869 

3
8 S Instrukcí 

VŠ 
8B Z 0,84 2 1,221 66 4,40 0,176   0,178     0,63 1 0,741 

3
9 

Bez 
Instrukce 

VŠ 
9A Z 0,642 2 0,762 62 4,13 0,548 1 0,616     0,52 1 0,576 

4
0 

Bez 
Instrukce 

VŠ 
9B Z 0,32 0 0,332 57 3,80 0,206   0,209     0,642 2 0,762 
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4
1 

Bez 
Instrukce 

VŠ 
10
A Z 0,356 0 0,372 58 3,87 0,248   0,253     0,297 0 0,306 

4
2 

Bez 
Instrukce 

VŠ 
10
B Z 0,487 0 0,532 61 4,07 -0,454   

-
0,490     0,352 0 0,368 

4
3 

Bez 
Instrukce 

VŠ 
11
A Z 0,908 2 1,516 68 4,53 -0,055   

-
0,055     0,556 1 0,627 

4
4 

Bez 
Instrukce 

VŠ 
11
B Z 0,507 0 0,559 61 4,07 0,462   0,500     0,713 2 0,893 

4
5 

Bez 
Instrukce 

VŠ 
12
A Z 0,29 0 0,299 56 3,73 0,186   0,188     0,542 1 0,607 

4
6 

Bez 
Instrukce 

VŠ 
12
B Z 0,669 2 0,809 61 4,07 0,694 2 0,856     0,565 1 0,640 

4
7 

Bez 
Instrukce 

VŠ 
13
A Z 0,645 2 0,767 62 4,13 0,640 1 0,758     0,867 2 1,321 

4
8 

Bez 
Instrukce 

VŠ 
13
B M 0,877 2 1,363 67 4,47 0,196   0,199     0,681 2 0,831 

4
9 

Bez 
Instrukce 

VŠ 
14
A M 0,536 1 0,599 60 4,00 -0,106   

-
0,106     0,802 2 1,104 

5
0 

Bez 
Instrukce 

VŠ 
14
B Z 0,881 2 1,380 68 4,53 0,396   0,419     0,622 1 0,728 

5
1 

Bez 
Instrukce 

VŠ 
15
A Z 0,444 0 0,477 59 3,93 0,202   0,205     0,146 0 0,147 

5
2 

Bez 
Instrukce 

VŠ 
15
B Z 0,284   0,292 58 3,87 -0,167   

-
0,169     0,671 2 0,813 

 

 

 

 

 

 

 



112 
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* 

1 S Instrukcí G 1A Z 0,360 0 0,377 59 4,54 5/3 0,908 2 
0,888 2 

2 S Instrukcí G 1B Z 0,059 0 0,059 55 4,23 4/1 0,811 2 

3 S Instrukcí G 2A M 
-

0,318 0 
-

0,329 46 3,54 4/3 0,828 2 0,285 0 

4 S Instrukcí G 2B M     0,000 52 4,00 5/3 0,303 0 

5 S Instrukcí G 3A M 0,316 0 0,327 57 4,38 3/3 0,792 2 
0,79 2 

6 S Instrukcí G 3B M 0,177 0 0,179 58 4,46 3/3 0,863 2 

7 S Instrukcí G 4A Z 0,328 0 0,341 59 4,54 5/4 0,976 2 
0,938 2 

8 S Instrukcí G 4B m 0,177   0,179 51 3,92 3/3 0,831 2 

9 S Instrukcí G 5A Z 
-

0,134 0 
-

0,135 60 4,62 3/3 0,734 2 
0,842 2 

10 S Instrukcí G 5B M 
-

0,365 0 
-

0,383 60 4,62 3/4 0,861 2 

11 S Instrukcí G 6A M 
-

0,568 0 
-

0,645 45 3,46 5/5 
-

0,124 0 -
0,506 

0 

12 S Instrukcí G 6B M 0,067 0 0,067 46 3,54 4/1 0,69 2 

13 
Bez 
Instrukce G 7A Z 0,385 0 0,406 54 4,15 3/2 0,901 2 

0,79 2 

14 
Bez 
Instrukce G 7B M 

-
0,110 0 

-
0,110 54 4,15 3/2 0,895 2 

15 
Bez 
Instrukce G 8A M 

-
0,228 0 

-
0,232 48 3,69 5/3 0,74 2 

0,275 0 

16 
Bez 
Instrukce G 8B M 0,221 0 0,225 55 4,23 3/3 0,923 2 

17 
Bez 
Instrukce G 9A Z 0,487 0 0,532 61 4,69 3/3 0,947 2 

0,936 2 

18 
Bez 
Instrukce G 9B Z 0,000 0 0,000 60 4,62 3/2 0,927 2 

19 
Bez 
Instrukce G 10A M 0,951 2 1,842 59 4,54 3/4 0,946 2 

0,877 2 

20 
Bez 
Instrukce G 10B M 0,123 0 0,124 61 4,69 5/3 0,951 2 

21 
Bez 
Instrukce G 11A Z 

-
0,020 0 

-
0,020 56 4,31 3/4 0,968 2 

0,766 2 

22 
Bez 
Instrukce G 11B M 0,330 0 0,343 56 4,31 4/3 0,923 2 
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23 S Instrukcí VŠ 1A Z 
-

0,263 0 
-

0,269 62 4,13 4/3 0,795 2 0,783 2 

24 S Instrukcí VŠ 1B Z 0,101 0 0,101 63 4,20 3/3 0,937 2 

25 S Instrukcí VŠ 2A Z 0,321 0 0,333 58 3,87 4/3 0,142 0 
0,538 1 

26 S Instrukcí VŠ 2B M 0,113 0 0,113 52 3,47 3/4 0,487 0 

27 S Instrukcí VŠ 3A Z 0,131 0 0,132 55 3,67 4/2 0,665 2 
0,499 0 

28 S Instrukcí VŠ 3B Z 0,968 2 2,060 33 2,20 4/3 0,612 0 

29 S Instrukcí VŠ 4A Z 0,048 0 0,048 34 2,27 2/2 0,027 0 
-

0,037 
0 

30 S Instrukcí VŠ 4B Z 
-

0,603 1 
-

0,698 55 3,67 4/4 0,604 1 

31 S Instrukcí VŠ 5A M 0,071 0 0,071 58 3,87 4/3 0,271 0 
0,761 2 

32 S Instrukcí VŠ 5B Z 
-

0,213 0 
-

0,216 55 3,67 4/3 0,885 2 

33 S Instrukcí VŠ 6A Z 0,654 2 0,782 67 4,47 4/3 0,861 2 
0,881 2 

34 S Instrukcí VŠ 6B M 0,121 0 0,122 68 4,53 4/4 0,94 2 

35 S Instrukcí VŠ 7A Z 0,422 0 0,450 61 4,07 2/4 0,818 2 
0,374 0 

36 S Instrukcí VŠ 7B M 0,182 0 0,184 71 4,73 4/4 0,675 2 

37 S Instrukcí VŠ 8A Z 0,246 0 0,251 61 4,07 5/5 0,916 1 
0,734 2 

38 S Instrukcí VŠ 8B Z 0,268 0 0,275 60 4,00 3/4 0,546 1 

39 
Bez 
Instrukce VŠ 9A Z 0,482 0 0,526 60 4,00 4/4 0,859 2 

0,496 0 

40 
Bez 
Instrukce VŠ 9B Z 

-
0,076 0 

-
0,076 70 4,67 4/4 0,867 2 

41 
Bez 
Instrukce 

VŠ 
10A Z 

-
0,059 0 

-
0,059 60 4,00 4/4 0,709 2 

0,254 0 

42 
Bez 
Instrukce 

VŠ 
10B Z 

-
0,404 0 

-
0,428 57 3,80 5/3 0,672 2 

43 
Bez 
Instrukce 

VŠ 
11A Z 0,106 0 0,106 63 4,20 4/3 0,862 2 

0,736 2 

44 
Bez 
Instrukce 

VŠ 
11B Z 

-
0,370 0 

-
0,388 65 4,33 4/4 0,873   

45 
Bez 
Instrukce 

VŠ 
12A Z 

-
0,103 0 

-
0,103 59 3,93 4/3 0,652 2 

0,581 1 

46 
Bez 
Instrukce 

VŠ 
12B Z 

-
0,033 0 

-
0,033 63 4,20 4/4 0,82 2 

47 
Bez 
Instrukce 

VŠ 
13A Z 0,404 0 0,428 69 4,60 4/4 0,867 2 

0,839 2 

48 
Bez 
Instrukce 

VŠ 
13B M 

-
0,031 0 

-
0,031 62 4,13 3/3 0,741 2 

49 
Bez 
Instrukce 

VŠ 
14A M 

-
0,044 0 

-
0,044 63 4,20 4/4 0,817 2 

0,892 2 

50 
Bez 
Instrukce 

VŠ 
14B Z 0,000 0 0,000 61 4,07 4/3 0,903 2 

51 
Bez 
Instrukce 

VŠ 
15A Z 0,093 0 0,093 56 3,73 4/4 0,769 2 

0,144 2 

52 
Bez 
Instrukce 

VŠ 
15B Z 0,236 0 0,241 61 4,07 3/4 0,847 2 
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