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Úvod 

 

Ve svém práci se zabývám přisuzováním dominance a dominančních typů v partnerské 

interakci na základě neverbálních projevů chování. Navazuji na práci své kolegyně Denisy 

Průšové (2010), která vytvořila model dominance. Jejím cílem bylo ověřit předpoklad, že 

dominance se v oblasti neverbálního chování neprojevuje pouze jedním způsobem, ale její 

projevy lze členit do čtyř kategorií. A to podle míry moci, kterou dominující disponuje, a podle 

stupně jeho sociality. Vytvořením tohoto modelu se snažila Denisa Průšová dokázat, že 

dominantní chování se projevuje různými způsoby.  

Teoretická část této práce se zaměřuje na definování všech základních pojmů, se kterými 

se v ní pracuje. Hlavním přínosem této části je obsáhlý souhrn nejvýznamnějších výzkumů, jež 

se týkají tématu stylů řešení konfliktů. Dalším důležitým krokem je hledání přímých vazeb 

vybraných teorií stylů řešení konfliktů s modelem dominance Průšové a Lindové.  

Praktická část této práce se věnuje ověřování platnosti modelu dominance, vytvořeného 

na základě neverbálních projevů, prostřednictvím hodnocení hodnotitelů nezasvěcených do 

problematiky neverbální komunikace. Toto hodnocení se pak komparuje s metodami 

standardizovaného pozorování, které byly použity pro ověřování stejného modelu Petrou 

Šnedorfovou. Výsledky výzkumu a jejich interpretace jsou uvedeny v závěru této práce.  
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1 Teoretická část 

 

Model Denisy Průšové a Jitky Lindové (2010), jehož platnost budu ve své práci ověřovat, 

je sestaven na základě dvou dimenzí – míry moci a sociality. Kombinací těchto dimenzí 

(znázorněných protínajícími se osami) vznikají čtyři typy dominantů slabý/silný asociál, 

slabý/silný prosociál. Nejprve představím definice těchto dimenzí a dalších důležitých pojmů 

a uvedu je do kontextu s odbornou literaturou a poté podrobně představím model, který ve své 

práci ověřuji. 

 

1.1  Základní pojmy 

1.1.1 Dominance a moc 

Termín dominance se v dřívějších studiích často zaměňoval se slovy jako např. moc, 

status nebo nadřazenost. Výzkumy pod hlavičkou dominance se tedy zajímaly o moc či 

nadřazenost, čímž docházelo k velkému zkreslení jejich výsledků. V roce 2005 uveřejnily 

vědkyně Dunbarová a Burgoonová článek, v němž se začaly zabývat touto problematikou, tedy 

vyjasněním a rozlišením termínů, které se do té doby používaly pro vyjádření téhož. Oddělily 

pojem dominance od pojmu moc. Moc definují jako schopnost člověka, která může či nemusí být 

používána například pro prosazení jeho vůle. Podstatou moci tedy není to, zda jedinec dosáhl 

svého cíle, ale to, že jí jednoduše může disponovat. „Prosazení vlastního záměru (dominance) 

není přímo závislé na míře moci toho, kdo dominuje. Konkrétně je moc schopnost, která může 

(ale nemusí) být použita k dominování, může být latentní, zatímco dominance musí být 

manifestovaná“ (Dunbarová a Burgoonová, 2005, s. 208-209). Dominance je pak podle 

Burgoonové a kol. (1998) definována jako expresivní vztahově podložený akt (dominování), 

pomocí něhož se moc používá a dosahuje se ovlivnění. Model dominace Průšové a Lindové také 

vychází z předpokladu, že dominovat mohou jedinci jak s vysokou, tak s nízkou mírou moci, což 

vyplývá i z výzkumu Dunbarové a Burgoonové (2005). Denisa Průšová dále rozpracovává 
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dominanci do tří složek, kterými jsou zdroje a míra moci, dále projevy, kterými jedinec dosahuje 

svého záměru čili dominování a samotná dominance jako výsledek, kdy dochází k dosažení 

záměru.  

 

1.1.2 Prosocialita a asocialita 

Model dominance, který budu ověřovat, vychází z pojetí prosociálního a asociálního 

chování. Prosociální chování se vyznačuje přátelskými projevy a přátelskou strategií 

dominování, která je při konfliktu zaměřena na jeho řešení. Partner takového dominanta přijímá 

tuto strategii bez obtíží a konfliktů. Dominant tím nenarušuje prostor svého partnera a uznává 

jeho názory a potřeby (Průšová, 2010).   

Asociální chování je chápáno jako takové, kdy se využívají nepřátelské, autoritářské, 

ignorující nebo afektivní projevy a také manipulativní nebo nátlaková strategie dominování. 

Partner tohoto dominanta se může cítit v defenzivní pozici, frustrovaně a bez respektu. Tyto 

projevy se mohou vyhrotit až k násilí či agresi (Průšová, 2010). 

Pro úplnost ještě zmíním rozdíl mezi asocialitou a antisocialitou. Studie Prinze a kol. 

(2000), zabývající se hledáním cesty, jež by vedla ke snížení rizika problémového chování, dále 

zneužívání návykových látek a školního selhání u dětí a adolescentů, se také věnuje rozdílu mezi 

asociální, antisociální a prosociální reakcí člověka na problémy. Těmito třemi způsoby se s 

různými těžkostmi vyrovnávají děti i dospělí. Prosociálním řešením autoři myslí to, že člověk 

začne konstruktivně řešit problém nebo se o to alespoň pokusí. Člověk se nezaměřuje pouze na 

své pocity a záměry, ale také přijímá jistá omezení, která vyplývají z konkrétní situace. 

Antisociální reakcí je míněno řešení problému agresivním, destruktivním a nečestným 

způsobem. Znamená to také odmítání odpovědnosti při řešení problému a často také zraňování 

ostatních. Konečně asociální reakcí je ustupování ze situace a od ostatních ve snaze 

minimalizovat nebo vyloučit stresující důsledek problému. Autoři této studie dále tvrdí, že tyto 

tři způsoby vyrovnávání se s problémy se objevují jak v otevřených formách chování, tak i 

skrytě. Příkladem otevřeného antisociálního řešení problému je verbální a fyzická agrese. 

Nepřátelské atribuce, které provázejí vývoj dětí a dospívajících jsou zase příkladem skryté 

antisociality.  
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Společné znaky mezi touto teorií a modelem Lindové a Průšové najdeme v pojetí 

otevřených a skrytých forem sociálních projevů. Ty se podobají silným a slabým typům 

dominantů, jak je ve své práci rozděluje Průšová (2010). Pojem antisociality se v jejím modelu 

dominance sice přímo nepoužívá, ale autorka ho do svého výzkumu přesto zahrnuje. V této 

souvislosti, hovoří o tom, že jak asocialita, tak antisocialita označují nepřátelské chování, které 

není pro vztah příliš konstruktivní. Přechod od chování antisociálního, kdy jedinec záměrně 

ubližuje druhým, k chování asociálnímu, kdy člověk negativitu obrací sám proti sobě, se Průšová 

pokusila vyjádřit prostřednictvím druhé osy, tj. osy moci: „...jedinci označení jako asociální se 

v případě, že mají vysokou míru moci, mohou projevovat spíše agresivně a násilněji vůči okolí, 

zatímco jedinci s nízkou mírou moci onu agresi pravděpodobněji použijí proti sobě či zvolí 

nějaký jiný způsob vyjádření než přímou a otevřenou hrozbu okolí“ (Průšová, 2010).    
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1.1.3 Neverbální komunikace 

Mezilidská komunikace se skládá ze dvou složek, které jsou navzájem neoddělitelně 

provázány – komunikace verbální a neverbální. Obě jsou člověku nejvlastnější přirozeností a 

v podstatě ani nemůže nekomunikovat. I když nemluvíme a nijak se nehýbeme, tak stále 

komunikujeme, a to např. svým postojem, pořád něco sdělujeme. „Člověk může přestat mluvit, 

nemůže však přestat komunikovat svým tělovým idiomem1

Neverbální chování je lidským projevem, kterým se vytváří komunikační signál. Ve 

chvíli, kdy jej jiná osoba jako signál interpretuje a přiřadí mu význam, se takové chování stává 

neverbální komunikací. Neverbální chování a neverbální komunikace jsou tedy dva odlišné 

pojmy. Neverbální chování můžeme praktikovat, ať už jsme sami, nebo je přítomen někdo další, 

, zde musí něco říct: buď dobře, nebo 

špatně. Nemůže neříct nic.“ (Goffman, 1966). Pro mou práci je důležité postihnout, co je možné 

sdělit neverbálně. Právě to je předmětem mého praktického výzkumu, v němž mají hodnotitelé 

za úkol sledovat neverbální projevy subjektů z promítaného záznamu. Nejprve tedy uvedu 

několik definic neverbální komunikace. 

Podle McCroskeyho je neverbální komunikace proces, při kterém jedna osoba podněcuje 

významy v mysli jiné osoby nebo osob prostřednictvím neverbálních signálů (McCroskey, 

2001). Zdeněk Vybíral (2005) pak definuje neverbální komunikaci jako širokou oblast toho, co 

signalizujeme beze slov či spolu se slovy jako doprovod slovní komunikace. 

Verbální mezilidskou komunikaci pak můžeme definovat jako vzájemnou výměnu 

sdílených významů mezi lidmi. Jinými slovy by se dalo říci, že verbální komunikace je 

dorozumívání lidí pomocí slov či znaků jazykových systémů. Verbální komunikace je 

doprovázena neverbální komunikací a tím zpřesňuje její sdělení, často totiž odhaluje významy, 

které člověk z verbální komunikace nemusí vypozorovat. Denisa Průšová ve své práci 

zohledňuje fakt, že neverbální projevy se většinou vyskytují v souvislosti s verbální komunikací 

a zpřesňují její význam, proto do svého výzkumu alespoň redukovaně zahrnuje i verbální složku.  

                                                           
1 Tělový idiom (body idiom). Tento termín naznačuje, že mimoslovní komunikování chováním lze studovat jako 
určitou „idiomatiku“, oblast, do které se promítá jak „jazyková norma a úzus“ (konvence dané kultury, doby, 
society), tak osobní vyjadřovací „idiolekt“ (Vybíral, 2005). 
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avšak neverbálně komunikovat můžeme pouze v případě, že je přítomen jeden či více dalších 

lidí, kteří naše chování interpretují jako signály a přiřadí těmto signálům význam. (McCroskey, 

Richmond, 1987). 

Abychom byli schopni správně porozumět konkrétnímu neverbálnímu signálu, musíme 

chápat jeho kontext a kulturní prostředí, ve kterém ho interpretujeme. Některé signály totiž mají 

v různých kulturách odlišné či úplně opačné významy. Neverbální signály mají afektivní, 

vztahovou a emoční funkci a jejich význam je mnohdy skrytý. Proto je na rozdíl od většinou 

srozumitelných verbálních projevů interpretace těch neverbálních velmi složitá a sporná.  

 

1.1.3.1 Projevy neverbální komunikace 
Neverbální komunikace má řadu podob a způsobů, kterými se může projevovat. Argyle 

(1975) a Křivohlavý (1988) shrnuli způsoby, kterými člověk komunikuje beze slov:  

1. gesty, pohyby hlavou a dalšími pohyby těla (kinezikou);  

2. postoji těla (posturologií);  

3. výrazy tváře (mimikou);  

4. pohledy očí (okulezikou);  

5. proxemikou – volbou a změnami vzdálenosti a zaujímáním pozice v prostoru 

(přibližováním a oddalováním se);  

6. tělesným kontaktem, dotyky (haptikou);  

7. tónem hlasu a dalšími neverbálními aspekty řeči (vokalikou či paraverbální komunikací);  

8. oblečením, zdobností, fyzickými a jinými aspekty vlastního zjevu.  

9.  chronemikou (zacházením s časem: uspěchané chování, spěch v řeči, pomalá, vlekoucí 

se řeč, dodržování či nedodržení avizovaného časového rámce, zbrklost); 

10. zacházením s předměty (např. způsob řízení auta, zařízení bytu, pořádek či nepořádek na 

pracovním stole).  

 

 

Projevy neverbálního chování ve své studii podrobně rozpracovávají Sillars a kol. (1982). 

Věnují se konkrétním neverbálním projevům, které propojují se strategiemi řešení konfliktů. 

Autoři zkoumali neverbální korelace pěti emočních stavů – mlčenlivost/hovornost, afiliace, 

úzkost, klamání a přemýšlivost. Na jejich základě rozčlenili stavy afektu do těchto kategorií: 

produktivita řeči, která je během mluvení stanovena v průměrných délkách (v sekundách), 
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průměrná délka mluvení na jedno téma, průměrný počet slov během mluvení, průměrný počet 

slov na téma; váhání v řeči, které je definováno časovou pauzou a změnou tempa; ilustrátory 

(jejich počet za 100 sekund), adaptory (jejich počet za 100 sekund), letmé oční pohledy (jejich 

počet za 100 sekund), upřený pohled do očí nebo procento času, ve kterém jsou oči upřené na 

partnera.  

V této studii najdeme, jak už bylo naznačeno, také zajímavý výzkum neverbálního 

chování, jenž se zabývá i problematikou, které se budu podrobněji věnovat později – strategiemi 

řešení konfliktů. Sillars a kol. je zkoumali na základě analýzy rozhovorů studentů vysokých škol: 

pracovali s devíti okódovanými konverzacemi vysokoškoláků na různá témata, zahrnujících také 

konflikt mezi spolubydlícími. Autoři zjistili, že produktivita řeči byla spojena s kooperativními 

integračními taktikami; adaptory byly spojeny spíše s vyhýbáním se než s integračními 

taktikami. Letmý oční kontakt s integračním chováním spojen nebyl a upřený pohled byl s 

chováním integračním spojen spíše než s vyhýbáním se a s distribučními taktikami. Sillars a kol. 

také zjistili, že neverbální chování předpovídá verbální sdělení. Stručně řečeno, u hovorného 

člověka se nejvíce předpokládá kooperativní konflikt (následován negativními ukazateli 

adaptorů, letmým pohledem a dobou odezvy); distribuční chování bylo také produktivní, ale v 

„krátkých návalech“, a nebyl zde žádný významný ukazatel vyhýbání se. Alespoň v této studii se 

tedy kooperativní konflikt oproti konkurenčnímu vyznačoval pomalejší a delší řečí, dlouhými 

upřenými pohledy a velmi malým množstvím letmých pohledů. 

 

1.1.3.2 Znaky dominance v neverbální komunikaci 

Dominantní chování se projevuje jak verbálním, tak neverbálním způsobem. Neverbální 

komunikační chování odhaluje mnohé o afektivních reakcích osob na konflikt, možná dokonce 

více než slovní komunikace (Gottman, 1994). Ve své práci chci ověřit model dominance 

vytvořený právě na základě neverbálních projevů chování, a proto se zde zmíním o významných 

teoriích, které se neverbálními projevy dominance zabývaly. 

 V odborné literatuře se v souvislosti s neverbálními projevy dominance hovoří o 

uvolněnosti, vizuální dominanci a hlasitosti projevu, době hovoru (jak dlouho člověk mluví). 

Bylo zjištěno, že uvolněnost mluvčího při hovoru souvisí s jeho schopností přesvědčovat ostatní, 

s mocí a se společenským ovládáním z jeho strany (Mehrabian, 1972). Podle studie Exlina a kol. 
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(1975) je neverbálním indikátorem dominance při rozhovoru znak vizuální dominance. Ten se 

projevuje tím, že mluvčí se na svého interakčního partnera dívá často, když sám mluví, a naopak 

málo se na něj dívá, když ho poslouchá.  

 Kimble a kol. (1981) za dominantní rys neverbálního chování považovali hlasitý tón řeči. 

Tito autoři zjistili, že lidé mluvili nejhlasitěji, když chtěli vyjádřit intenzivní zlost, což je 

dominantní rys expresivního chování. Doba mluvení se považuje za měřítko dominance, z toho 

důvodu, že si člověk pro sebe zabere většinu času při rozhovoru, což naznačuje, že se takový 

člověk snaží o společenské ovládání (Lamb, 1981). 
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1.1.4 Konflikt 

Mnoho badatelů se domnívá, že dominantní chování vyplouvá napovrch právě při 

konfliktu mezi lidmi (Kimble, 1988). Z tohoto důvodu je nezbytné se v této práci, jejímž 

hlavním tématem je ověření modelu dominance, zabývat také konflikty jako takovými a rovněž 

strategiemi řešení konfliktů.  

 Slovo konflikt má latinský původ (z latinského conflictus – srážka). Odvozený význam 

tohoto slova je „někoho něčím zasáhnout“. Nejde přitom o jednostranné střetnutí, ale o střetnutí 

vzájemné, jak naznačuje latinská předpona con-. Je to tedy střetnutí dvou nebo více zcela nebo 

do určité míry se navzájem vylučujících či protichůdných snah, sil nebo tendencí (Křivohlavý, 

1988, s. 25). 

Pro konflikt neexistuje žádná komplexní definice, ale vždy záleží na hledisku, ze kterého 

se na něj díváme. Velmi důležitou roli hraje také vnímání konfliktu. Pokud konflikt není 

pociťován oběma stranami, pak jednoduše neexistuje. Jestliže oběma stranami vnímán je, pak 

existuje, i když to nemusí odrážet realitu (Waitchalla, 2006). V souladu s touto teorií definuje 

Thomas (1992) konflikt jako: „(...) proces, který začíná v okamžiku, kdy jedna strana pociťuje, 

že ta druhá maří nebo se chystá zmařit její zájmy“ (s. 891). Tato definice je dostatečně široká na 

to, aby zahrnovala velkou rozmanitost fenoménu konfliktu a zároveň přesně označuje bod, kdy 

se různé sociální procesy ,přehoupnou‘ v konflikt.  

Konflikt lze také definovat jako destabilizující aspekt systému. Systém je něco, co je 

definovatelné vůči svému okolí a uvnitř čeho lze rozlišit nějaké menší části. Pod pojmem 

destabilizující aspekt si lze představit vztah v systému, který může způsobit podstatnou změnu 

jeho stavu. Stavem systému je vlastně jeho rovnováha, která mu dává životaschopnost a je 

jednou ze základních tendencí systému (Plamínek, s. 21). 
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Nejobecněji bychom mohli konflikt definovat jako střet dvou motivací. Jedná se o střet 

protichůdných postojů, zájmů, hodnot, potřeb, cílů, plánů, představ apod. Konflikt tedy vzniká 

již v okamžiku pociťovaného rozporu. Tedy ještě předtím než dojde k jeho pojmenování a řešení, 

případně než se projeví negativní důsledky jeho dlouhodobého přehlížení a neřešení. V našem 

kulturním prostředí bývá slovo konflikt vnímáno spíše negativně, jako nežádoucí výbuch emocí. 

Každý konflikt je destabilizačním prvkem sociálního systému, v jehož rámci vznikl, a reakce na 

něj může způsobit podstatnou změnu fungování daného systému. Tato změna může být jak 

pozitivní, tak negativní. 

 

1.1.4.1 Druhy konfliktů 

Konflikty lze dělit do skupin podle mnoha různých kritérií. Například Křivohlavý (2002) 

je dělí podle počtu osob, které jsou do nich zapojeny na: 

• intrapersonální konflikty – vnitřní, osobní konflikty jedné osoby 

• interpersonální konflikty – mezi dvěma lidmi 

• skupinové konflikty – konflikty, které existují uvnitř dané skupiny lidí 

• meziskupinové konflikty – konflikty mezi dvěma skupinami lidí 

Dalším možným dělicím kritériem je psychologická charakteristika konfliktů. Křivohlavý 

(2002) je podle tohoto kritéria třídí následovně: 

                  • konflikty představ 

                  • konflikty názorů 

                  • konflikty postojů 

                  • konflikty zájmů 

Na konflikty lze také pohlížet podle toho, v jakém jsou jejich účastníci vzájemném 

vztahu. Například může jít o konflikt mezi dětmi a jejich rodiči, mezi sourozenci navzájem, 

dospívajícími, dospělými, v přátelských vztazích, mezi milostnými partnery, manželskými 

dvojicemi nebo třeba mezi nadřízeným a podřízeným. V této souvislosti De Goede a kol. (2009) 
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zjistili, že charakteristiky konfliktu ve vztahu mezi dospívajícími a rodiči mají úzkou vazbu s 

konflikty mezi dospívajícími přáteli. Například negativní interakce dětí s rodiči se postupem času 

odráží i v negativní interakci mezi přáteli. Reese-Weber a kol. (2000, 1998) zkoumali styly 

řešení konfliktů v různých typech vztahů a došli k závěru, že ve vztazích mezi rodiči a 

dospívajícími odpovídaly styly řešení konfliktů podobným stylům chování při konfliktech ve 

vztazích mezi adolescenty, sourozenci a milostnými partnery (Reese-Weber, 2000; Reese-Weber 

a kol., 1998). Důležitým poznatkem z těchto studií je tedy zjištění, že konflikty z dětství 

výrazným způsobem formují strategie řešení konfliktů v dospělosti, které jedinec aplikuje na 

konkrétní situace, s nimiž je v průběhu života konfrontován. 

 

1.1.4.2 Styly řešení konfliktů 

Předpokladem modelu Průšové a Lindové je, že dominantní chování se neprojevuje 

pouze jedním způsobem, ale existují různé formy toho, jak člověk může dominovat. Jak už jsem 

zmínila, dominantní chování se projevuje nejvíce právě v konfliktních situacích, a to v různých 

podobách. Z tohoto důvodu bych chtěla podrobněji rozebrat, jakým způsobem se ve vědecké 

literatuře k těmto podobám čili strategiím řešení konfliktů přistupuje. Zároveň pak porovnám 

nejvýznamnější modely a teorie s modelem Průšové a Lindové.  

Konfliktní situace člověka nutí k tomu, aby se k nim nějak postavil a řešil je. Způsobů, 

jakými lze konflikty řešit, existuje mnoho. V odborných studiích se tedy v této souvislosti hovoří 

o strategiích či stylech řešení konfliktů.2

Follettová rozlišuje tři základní způsoby, kterými se lidé s interpersonálními konflikty 

vypořádávají. Prvním je dominance. Follettová ji charakterizuje jako „vítězství jedné strany nad 

druhou“ (Follett, 1940). Dalším způsobem je kompromis, jenž nastává, když každý něco obětuje, 

 Většina prací, které se těmito styly zabývají, je 

rozděluje podle dvou hlavních dimenzí. Jednou z nich je orientace člověka na své vlastní zájmy a 

cíle a druhou dimenzí je orientace člověka na zájmy ostatních.  

                                                           
2 Obecně se dá říci, že strategie poukazují na všeobecný přístup, který lidé používají k dosažení svých cílů 

v interakci. V tomto smyslu se dají odlišit od pojmu taktika, který poukazuje na konkrétní chování, které utváří 

strategii (Newton a Burgoon, 1990).  
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aby tím zachoval „klid“ ve vztahu. Třetím způsobem je integrace (konsensus), která zahrnuje 

situaci, kdy řešení konfliktu neomezuje touhy nebo záměry ani jedné strany.  

Blake a Moutonová se zajímali o styly řešení konfliktů mezi manažerem (nadřízeným) a 

zaměstnancem (podřízeným) a rozčlenili je do pěti typů: problém-řešení, smířlivý, nátlakový, 

ústupný a sdílející. Takto rozlišili styly na základě dvou dimenzí týkajících se postoje 

nadřízeného, kdy jednou dimenzí byl zájem o výkon a druhou zájem o lidi (podřízené). Tyto 

dimenze znázornili osami (viz model č. 1), z nichž každá má devítibodovou škálu. Horizontální 

osa představuje zájem o výkon a vertikální osa zobrazuje zájem o lidi. Bod 1 na škále znamená 

nízký zájem a bod 9 znázorňuje nejvyšší zájem (Blake, Mouton, 1973).  

Manažerská mřížka podle Blaka a Moutonové (1973)3 – model č. 1 

 

S využitím těchto dvou os od Blaka a Moutona (1973) přejmenoval Thomas (1992) jejich 

5 stylů řešení konfliktů (rovněž mezi nadřízeným a podřízeným) na vyhýbavý, přizpůsobivý, 

soutěživý, kompromisní a spolupracující. Jednu osu si určil jako asertivitu, což je podle něj 

snaha o uspokojení svých vlastních zájmů, a druhou osu pojmenoval jako kolegialitu, což 

označuje snahu uspokojit zájmy druhých (viz model č. 2).  

 

 

 

                                                           
3 concern for people – zaměření na lidi, concern for production – zaměření na výkon, conutry club style – styl 
vesnického klubu, team style – týmový styl, middle of the road style – styl střední cesty, impoverished style – 
ústupný styl, perish style – nátlakový styl 
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Styly chování při konfliktu podle Thomase a Kilmanna (Thomas, 1992, s. 266)4 – model č. 2 

 

Mezi další autory, kteří se inspirovali pojetím Blaka a Moutona patří Rahim a Bonoma 

(1979). Jejich model (viz model č. 3) je založen na dvou na sebe kolmých osách – ose zájmu o 

sebe (vysokého či nízkého) a ose zájmu o ostatní (vysokého či nízkého). Na základě kombinace 

těchto os klasifikovali styly řešení interpersonálních konfliktů jako vyhýbavý, vstřícný, 

dominantní, kompromisní a integrační. 

Model stylů chování při konfliktu podle Rahima a Bonomy (1979) 5

                                                           
4 Assertiveness – asertivita, cooperation – spolupráce, conflict management styles – styly řešení konfliktů,  
competing – soutěživý, collaborating – spolupracující, compromising – kompromisní, avoiding – vyhýbavý, 
accomodating – přizpůsobivý, high – vysoký, low - nízký 

5 Concern for self – zájem o sebe, concern for others – zájem o ostatní, integrating – integrační, dominating – 
dominantní, obliging – vstřícný, avoiding – vyhýbavý, compromising – kompromisní 

 – model č. 3 
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Sillars (1980a) a Roloff (1976) tvrdili, že strategie řešení interpersonálních konfliktů 

mezi partnery v dlouhodobých svazcích se mohou rozdělovat podle povahy na prosociální a 

antisociální. Podle nich si člověk při konfliktu může v podstatě vybrat mezi stylem vyhýbavým a 

soutěživým (oba jsou antisociální povahy), nebo stylem kooperačním (prosociální povahy). 

           Conerly a Tripathi (2004) se taktéž věnovali modelu (č. 4) se dvěma dimenzemi. Jedna 

z jejich dimenzí je zaměřena na to, do jaké míry se člověk stará o dosažení svých vlastních cílů, 

to znamená, jak moc je asertivní, a druhá se týká toho, jak moc člověk pečuje o vztahy s lidmi, 

tedy do jaké míry je kooperativní. Na základě toho, jak moc jsou při konfliktu pro lidi důležité 

jejich cíle nebo vztahy, rozlišili Conerly a Tripathi styly chování při interpersonálním konfliktu 

obecně do pěti kategorií – ustupující, nátlakový, vstřícný, konfrontační a kompromisní.  

Conerly a Tripathi (2004)6

                                                           
6  Překlad - Emphasis on relationships – zdůraznění vztahů, emphasis on goals – zdůraznění cílů, smoothing – 
vstřícný, withdrawing - ustupující, forcing - nátlakový,confronting - konfrontační , compromising - kompromisní. 

 – model č. 4 
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           Další model v podobě dvou dimenzí navrhli Masters a Albright, kteří se zabývali 

konflikty v obecné rovině. Tento model (2005) se zaměřuje na to, co se cení více, buď jsou to 

vztahy, nebo jsou to výsledky. Podle toho autoři rozčleňují tyto druhy stylů: vyhýbavý, 

soutěživý, přizpůsobivý, spolupracující a kompromisní.  

           

          Ve studii Sillarse (1980b), která se zabývá charakteristikami a komunikací v konfliktech 

mezi spolubydlícími zase jde o rozdělení stylů chování při konfliktu do tří kategorií: pasivní – 

nepřímý, distribuční, integrační. Tyto kategorie se liší podle míry, do které dochází k výměně 

informací a podle míry, do jaké jsou orientovány na individuální či vzájemné cíle.  

           Podobná třífaktorová schémata byla rovněž popsána v dalších studiích zabývajících se 

interpersonálními konflikty (např. Putnam a Wilson, 1982; Rands, Levinger a Melinger, 1981; 

Spitzberg a Marshall, 1990). 

           Rozdělení stylů chování při konfliktu mezi rodiči na otevřený nepřátelský (verbální i 

fyzický), skrytý nepřátelský, spolupracující a vyhýbavý navrhují studie Ahronse (1981), 

Buehlera a Trottera (1990) a Camary s Resnickem (1988).  Každý z těchto stylů má nejméně 6 

subdimenzí, a to frekvenci, intenzitu, způsob vyjádření, stálost, obsah a stupeň vyřešení 

problému (Cummings, Simpson, 1993; Fincham a Osborne, 1993). 
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           Studie Kurdeka (1995) se zabývá určováním proměn manželské spokojenosti na základě 

stylů chování při konfliktu. Pracuje s rozdělením stylů do tří kategorií na zapojení se do 

konfliktu, ustoupení z konfliktu a vyhovění partnerovi.  

           Oproti těmto modelům existuje také kruhový model osobnosti, který vytvořil Leary 

(1957). Skládá se z osmi oddílů, z nichž každý má dva pododdíly. Tímto členěním vzniká 16 

kategorií, které charakterizují mezilidské chování. Hlavním pojítkem mezi tímto a naším 

modelem jsou dvě osy, které tento kruhový model protínají. Jedna osa je nazvána dominance – 

submitivita a druhá je láska – nenávist. Na základě křížení těchto os vzniká 8 stylů 

chování/charakterů: soutěživý – narcistický, vedoucí – autokratický, zodpovědný – 

hypernormální, spolupracující – příliš konvenční, poslušný – závislý, sebesnižující – 

masochistický, rebelantský – nedůvěřivý, agresivní – sadistický.  

 

 

Kruhový model osobnosti podle Learyho (1957)7

                                                           
7 Shora směrem doleva: soutěživý – narcistický, vedoucí – autokratický, zodpovědný – hypernormální, 
spolupracující – příliš konvenční,  poslušný – závislý, sebesnižující – masochistický,  rebelantský – nedůvěřivý, 
agresivní – sadistický; submission = submisivita, love = láska, hate = nenávist 

 – model č. 5 
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           Nyní bych chtěla podrobněji porovnat vybrané teorie stylů řešení konfliktů s modelem 

dominance Průšové a Lindové, z kterého vychází má práce. Nejvíce se budu věnovat srovnání 

s modelem Spitzberga a kol. (1994). Autoři se totiž při jeho vytváření snažili propojit své 

poznatky s pestrou škálou významných modelů strategií řešení konfliktů. Ve svých teoretických 

východiscích rozebrají a shrnují teoretické přístupy ostatních badatelů, kteří se touto 

problematikou zabývali a jejichž studie posunuli výzkum stylů řešení konfliktů dál.  

          Spitzberg a kol., zastávající přístup založený na komunikačních dovednostech, vytvořili 

obdobný model stylů chování při konfliktech a rovněž ho znázornili osami. Pro svůj model 

použili osu ne/přiměřenosti a osu ne/efektivity, v jejichž průsečíku se nachází kompromis. Na 

základě kombinace těchto dvou os rozdělují styly řešení konfliktů na konkurenční, kooperativní, 

vyhýbavý a přizpůsobivý. Přiměřenost vymezují jako způsob komunikace, kterým se člověk 

vyhýbá nedodržování pravidel ve vztahu či v určité situaci. 
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 Spitzberg a kol. (1994) – model č. 6 

 

Definice přiměřenosti je podobná tomu, jak Průšová (2010) definuje prosocialitu (viz 

výše). Efektivitu Spitzberg a kol. (1994) považují za způsob komunikace, kterým člověk 

dosahuje kýžených cílů. Tato definice odpovídá tomu, jak Průšová charakterizuje dominanci, 

tedy jako chování, kterým člověk dosahuje svého záměru. 

Pro tento přístup založený na komunikačních dovednostech je příznačné, že spojení mezi 

konfliktem a spokojeností ve vztahu je zprostředkováno hlavně vnímáním komunikačních 

dovedností komunikátora. Další podobnost mezi naším modelem dominance a touto studií 

spočívá v tom, jak Spitzberg a kol. (1994) definují komunikačně ne/schopného člověka a jak my 

definujeme asocialitu a prosocialitu. Podle Spitzberga a kol. (1994) je schopný komunikátor 

člověk, který své chování přizpůsobuje situaci, při konfliktu používá konstruktivní strategie a je 

vnímavý vůči potřebám jiných. Toto do určité míry koresponduje s představou Průšové 

o prosocialitě, kterou jsem definovala výše. Protikladem je člověk, který nemá dobré 

komunikační schopnosti. Autoři ho popisují jako osobu, která se zapojuje do negativních či 

destruktivních konfliktů a projevuje se asociálním chováním, jako např. samotářstvím (Spitzberg 

a Canary, 1993) nebo sexuálním zneužíváním (Spitzberg, 1998), což se podobá asocialitě podle 

definice Průšové.  
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Rozdíl mezi Spitzbergovým modelem a naším modelem dominance je v tom, že 

Spitzberg považuje přizpůsobivý a vyhýbavý styl za neefektivní, kdežto podle Průšové 

s Lindovou mohou být tyto strategie naopak efektivní, a dokonce poukazují na dominanci, a to 

v rámci typů dominantů slabý prosociál/asociál. Zajímavé je, že většina západních studií 

považuje přizpůsobivý a vyhýbavý styl za neefektivní a nepřiměřený. Nicméně například Ting-

Toomeyová (1988) tvrdí, že v asijských kulturách je vyhýbavý a přizpůsobivý styl pokládán za 

efektivní a přiměřený, a to právě proto, že tyto styly se používají k udržování harmonie ve 

vztahu.  

Obdobný přístup najdeme i ve studii Canaryho a kol. (1988, 1989, 1990). Autoři 

považovali zaznamenané komunikační schopnosti během konfliktu za hlavní faktor ovlivňující 

celý průběh i výsledek konfliktu. Podle toho, jak ho lidé řeší, rozlišují autoři integrační 

a distribuční styl chování při konfliktu. Za integrační styl se považuje konstruktivní chování, 

které vede k řešení konfliktů ve vztahu, a distribučním stylem se rozumí chování, které je pro 

vztah destruktivní. Tato studie dále ukazuje, že integrační styl chování při konfliktu je vnímán 

jako vhodný a efektivní, zatímco distribuční styl je považován za nevhodný a neefektivní. 

Canaryho a kol. také uvádějí do souvislosti důsledky konfliktu a podobu vztahu. To, že si partner 

umí s konfliktem dobře poradit, se spojuje s pozitivními charakteristikami vztahu, jakými jsou 

důvěra, intimita či spokojenost.  

Společným rysem charakteristik konfliktního chování je skutečnost, zda je pro vztah 

konstruktivní či destruktivní. Konstruktivním chováním se rozumí spolupráce, prosocialita 

a snaha vztah udržet, kdežto destruktivním chováním je míněna soutěživost, asocialita a chování, 

které vztah ničí (Canary a kol., 1995). Podobně si asocialitu a prosocialitu definovala D. Průšová 

(viz výše).   

Předpokládám, že model dominance Lindové a Průšové (2010) bude hodnotitelům blízký 

z toho důvodu, že odpovídá i odlišnostem ve stylech řešení konfliktů v partnerském vztahu. Jak 

vyplývá ze studie Canaryho a kol. (1995), lidé podle stylů chování při konfliktech posuzují 

spokojenost ve vztahu. Z toho vyvozuji, že hodnotitelé si těchto projevů budou všímat a že je 

budou umět od sebe rozeznávat. Pokud tento předpoklad vezmu v úvahu, měli by hodnotitelé být 

schopni od sebe odlišit projevy určitého typu dominanta z modelu dominance. 
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1.3 Model Průšové a Lindové  

 Na tomto místě detailně představím model Průšové a Lindové (viz přílohu), který je 

hlavním předmetem mého výzkumu. Zásadním předpokladem tohoto modelu je, že člověk může 

dominovat různými způsoby. Dominance se tedy nemusí projevovat pouze jedním způsobem, a 
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to vysokou mírou moci, ale i jedinci s nízkou mírou moci mohou mít své styly dominování 

(Dunbar, 2005).  

 Tento model je složen ze dvou hlavních os.  Horizontální osy sociality (která se pohybuje 

na škále od bodu asociality až k prosocialitě) a vertikální osy moci (nízké či vysoké). Křížením 

těchto os vznikají čtyři typy dominantů, které mají dle Průšové své typické projevy dominování. 

Jsou to: SLABÝ ASOCIÁL, SLABÝ PROSOCIÁL, SILNÝ ASOCIÁL, SLABÝ PROSOCIÁL. 

Každý z těchto typů dominantů je charakteristický určitými styly chování, jednáním s okolím a 

působením na partnera. Všechny tyto charakteristiky zahrnula Průšová (2010) do vinět, které se 

teď pokusím přehledně shrnout. 

1.2.1 Obecné psychologické charakteristiky typů dominantů 

1.2.1.1 Typ silného asociála 

Je to typ člověka, který má silnou přirozenou autoritu. Svému partnerovi a blízkému okolí 

důrazně sděluje své názory či vůli. O své vůli nediskutuje, popřípadě dává příkazy. Vůli jiných si 

nemusí uvědomovat, nebo ji nepovažuje za relevantní a nebere ji v potaz. Ve vyhroceném 

konfliktu může občas k utvrzení své převahy použít verbální či fyzickou agresi. Tento typ u 

partnera vzbuzuje respekt. Partner proto do jisté míry přijímá představu, že jeho vůle je 

důležitější, než jeho vlastní. Proto se partner silnému asociálovi snaží zavděčit. Tento typ může 

také v partnerovi vzbuzovat obavu z jeho selhání.  

 

1.2.1.2 Typ slabého asociála 

Typ člověka, který nevyjadřuje svou vůli otevřeně, přesto na ní trvá. Při rozhodování často 

nespolupracuje, neguje názory a návrhy partnera či znepříjemňuje jejich realizaci. Může také 

poukazovat na to, jak mu návrhy partnera ubližují, a ve vyhrocených případech přikročit až k 

vydírání. Partner zpravidla raději ustoupí ze své vůle pro udržení klidu a pohody v partnerství. 

1.2.1.3 Typ silného prosociála 

Typ člověka se silnou přirozenou autoritou, jenž vyjadřuje své názory a vůli otevřeně, přímo a 

nekonfliktním způsobem. Často neprojevuje výraznější aktivitu za účelem prosazení své vůle, 
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prosazuje svou vůli nenuceně. Patří sem typy lidí, kteří se prosazují aktivněji, především zdařilou 

organizací volného času a společenských aktivit páru nebo širšího okolí. Dostane-li se do 

konfliktu či sporu s partnerem, snaží se svá stanoviska vysvětlit a reflektovat potřebu druhé 

strany. U partnera vzbuzuje respekt, partner jeho vůli přirozeně přijímá, nedělá mu problém se s 

ní ztotožnit. Silný prosociál může být pro partnera až inspirující a nadchnout ho svými nápady.  

 

1.2.1.4 Typ slabého prosociála 

Typ člověka, který svou vůli vyjadřuje nepřesvědčivě, avšak příjemně, vlídně a nekonfliktně. 

Zdůrazňuje svou pomoc, dobro partnera a to, jak kvalitní mají vztah. Často partnerovi lichotí a 

chválí ho. Poukazuje na svou důležitost ve vztahu, oddanost, popřípadě závislost. Má tendenci v 

případě potřeby prokázat svou oddanost neobyčejnou péčí o partnera. Partner má pocit, že tento 

typ je důležitý a cenný, a to díky péči a pozornosti, kterou mu věnuje. Slabý prosociál může 

vzbuzovat u svého partnera pocit dluhu nebo i lítosti. Partner se může cítit zavázán k opětování 

péče, kterou mu jeho partner věnuje.“  

 

Dále budu sledovat vývoj modelu, který Průšová dále rozpracovává podle neverbálního 

chování. Nejdříve využila třiceti tří respondentů, kteří měli expertní znalost v oboru neverbální 

komunikace. Jejich úkolem bylo, aby si představili dané typy dominantů a také to, jakými 

neverbálními znaky se projevují. Tyto své postřehy a nápady měli sepsat do dotazníku. Tento 

dotazník obsahoval dvanáct modalit neverbálních projevů. Byly to: mimické výrazy s důrazem 

na úsměv a oční kontakt; gesta; držení těla; pohyby těla; práce s prostorem; doteky; hlasový 

projev; verbální projev; vzhled-styl oblékání, upravenost. Další skupina respondentů měla tyto 

výroky rozdělit do kategorií, tyto kategorie nazvat a definovat. Na základě tohoto postupu 

vzniklo několik kategorií neverbálních projevů typických pro jednotlivé typy a byl také sestaven 

etogram, který Průšová popisuje u jednotlivých typů dominantů. 

 

1.2.2 Neverbální projevy typů dominantů 

1.2.2.1 Typ silného asociála 
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 „Vyjadřuje se výraznými, častými a působivými projevy, které mají silový až agresivní nádech. 

Stojí zpříma, má rázná a výrazná gesta, oční kontakt je negativně hodnotící a zasahuje druhému 

do osobního prostoru způsobem, který mu není příjemný. Není příliš kontaktní. Dokáže se jasně 

prosazovat pomocí hlasu a slov, kdy není pochyb o tom, jaká je jeho vůle. Verbální i neverbální 

projevy jsou používány účelně a to k přemožení partnera a prosazení svých přání a názorů. V 

míře a četnosti projevů záleží na tom, jak vysokou míru moci má, přičemž čím více mocný, tím 

méně a méně výrazně se projevuje“ (Průšová, 2010, s. 74).  

 

1.2.2.2 Typ slabého asociála 

 „…se projevuje dvěma různými způsoby. Buď velmi nejistě, ač to nepůsobí upřímně, nebo je v 

pasivním odporu. Mnoho projevů u něj nenajdeme, a pokud, tak působí nevýrazně, slabě a 

uboze, nebo v odporu, který ale neprojeví otevřeně“ (Průšová, 2010, s. 74).  

 

1.2.2.3 Typ silného prosociála 

 „…se vyjadřuje otevřeně, sebejistě, přátelsky. Udržuje přímý oční kontakt v takové míře, která 

je partnerovi příjemná, rád se na druhé usmívá, rád se jich dotýká. Tělo drží vzpřímeně a 

uvolněně, pohyby jsou přirozené. Gestikuluje rád a často, přičemž jeho gesta jsou výrazná, 

přizpůsobená situaci a dobře čitelná. Udržuje si svůj prostor a respektuje prostor ostatních. Svou 

vůli vyjadřuje jasně a přímo, rád hovoří, přičemž používá přiměřený a melodický hlas“ (Průšová, 

2010, s. 74).  

 

1.2.2.4 Typ slabého prosociála 

 „…se projevuje převážně přátelsky, a to ve všech modalitách neverbálních chování. Co se týče 

intenzity, působí spíše nevýrazněji a často v druhých budí pocit, že mu mají pomoci, že je 

ublížený, nervózní, nejistý, což by mohlo vysvětlovat modalitu nevýrazných, přátelštějších, ale 

přeci nepříjemně působících výroků. Právě tímto způsobem by mohl dominovat, tedy tak, že se 

záměrně ukáže jako slabý, ale přátelský jedinec, který od druhých potřebuje péči, pozornost a 

pomoc“ (Průšová, 2010, s. 74). 
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 Jak ale říká ve své práci Šnedorfová (2010) tyto charakteristiky bylo nutné mírně pozměnit. Její 

změny a návrhy budou součástí přílohy této práce.   

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2 Praktická část 

 

2.1 Výzkumný projekt – téma projektu 
 

Ve svém výzkumném projektu se budu zabývat přisuzováním dominance a dominančních 

typů v partnerské interakci na základě neverbálních projevů chování. Budu navazovat na práci 

své kolegyně Denisy Průšové (2010), která vytvořila model dominance. Jejím cílem bylo ověřit 
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předpoklad, že dominance se v oblasti neverbálního chování neprojevuje pouze jedním 

způsobem, ale její projevy lze členit do čtyř kategorií. A to podle míry moci, kterou dominující 

disponuje, a podle stupně jeho sociality. Vytvořením tohoto modelu se snažila Denisa Průšová 

dokázat, že dominantní chování se projevuje různými způsoby. Platnost modelu bych chtěla 

ověřit na základě neverbálních projevů chování v partnerské interakci. Budu se snažit zjistit, zda 

běžný člověk na základě mých instrukcí a vysvětlení typologie bude schopen rozdělovat subjekty 

do daných kategorií (slabý/silný asociál, slabý/silný prosociál).  

 Již přede mnou ověřovala tento model Petra Šnedorfová (2010), která použila metodu 

standardizovaného pozorování a faktorovou analýzu. Nejdříve upravila pro potřeby svého 

výzkumu etogram neverbálních projevů typických pro jednotlivé dominanční typy, který 

vytvořila Průšová (2010). Upravila ho na základě porovnání s odbornou literaturou a především 

využila výroky, které získala Průšová (2010) v rámci své kvalitativní studie. Jedná se o výroky, 

které vznikly volnými asociacemi respondentů Průšové (2010) a s využitím kvalitativní analýzy 

byly rozřazeny do skupin s typickými neverbálními projevy pro jednotlivé dominanční typy. 

Některé závěry Průšové (2010) však Šnedorfová (2010) přehodnotila, což se odráží v rozdělení 

neverbálních projevů do jednotlivých kategorií. Dále pomocí programu Interact 8 analyzovala 

videozáznamy rozhovorů 20 partnerských dvojic. U všech partnerů z nahrávky kódovala jejich 

neverbální projevy podle toho, jak byly v etogramu definovány, a na základě toho je pak 

přiřazovala 

k jednotlivým typům z modelu dominance.  

Já budu porovnávat hodnocení hodnotitelů s výsledky standardizovaného pozorování 

neverbálních projevů chování z videozáznamů Petry Šnedorfové, která se tímto zabývala ve své 

bakalářské práci (2010). Půjde o dvě nezávislé aplikace předpokladů modelu (moje aplikace se 

týká psychologických charakteristik předpokládaných modelem a aplikace Petry Šnedorfové se 

týká neverbálních projevů předpokládaných pro jednotlivé dominanční typy) na konkrétní 

podnětový materiál (stejné videozáznamy stejných subjektů). Pokud oba přístupy určí subjekty 

do typů podobně, tak to bude naznačovat, že model odráží obecně sdílenou představu 

o způsobech dominování.  

Bude zajímavé doplnit výzkum P. Šnedorfové o data vyplývající z mého výzkumu, která 

mají spíše subjektivní povahu. Hodnotitelům nejsou předkládány žádné materiály s vysvětlením 

toho, co mají považovat za projevy dominance. Jsou tak nuceni se při přisuzování řídit podle své 
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intuice a podle svých představ o tom, jaké neverbální projevy chování považují za dominantní 

a podle kterých neverbálních projevů přiřazují každému z páru na záznamu dominanční typ. 

Standardizované pozorování Šnedorfové (2010) budu tedy porovnávat se subjektivním 

hodnocením běžných lidí. Velmi zajímavé bude zjistit, zda tyto dvě různé metodiky získávání 

dat ukážou výraznější shodu v přisuzování dominančních typů subjektům ze záznamu. To by pro 

náš výchozí model dominance znamenalo, že je možné ho používat k třídění lidí na základě 

jejich neverbálních projevů do čtyř dominančních skupin a že toto třídění bude korespondovat 

s představou o dominanci, kterou mají běžní lidé. Také mě bude zajímat, zda se vyskytne 

významnější shoda mezi tím, kdo je dominantní podle sebeposouzení partnerů ze záznamu, 

a tím, komu dominanci přisoudí hodnotitelé. Takto bych chtěla zjistit, zda se shoduje představa 

běžného člověka o dominanci a o způsobech dominování s tím, co navrhuje model dominančních 

typů. Tímto způsobem ověřím, jestli je model dominance do určité míry platný pro naše kulturní 

prostředí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

2.2 Výzkumný problém, výzkumné otázky, resp. hypotézy, cíle 

Cílem této práce je ověření modelu dominance Denisy Průšové a Jitky Lindové podle 

neverbálních projevů zkoumaných partnerů z videozáznamu. Tuto nahrávku promítnu 

hodnotitelům, kteří na základě mých instrukcí budou vyplňovat záznamové archy a hodnotit, kdo 

z každého páru na záznamu je dominantní a přisuzovat každému dominanční typ.  

1. Bude mě zajímat, zda model odpovídá intuitivní představě lidí o těchto kategoriích a zda 

s nimi dokážou pracovat. Sledovat budu vzájemnou shodu hodnotitelů, tj. zda se vyskytne 

výraznější shoda v hodnocení dominance/submisivity jednotlivých subjektů. Zjišťovat budu také 

shodu v přisuzování dominančních typů, tj. zda bude významnější shoda v přisuzování typů mezi 

hodnotiteli. Předpokládám, že model dominance bude odpovídat běžné představě lidí 

o dominanci a že se tedy vyskytne shoda jak v hodnocení dominance, tak i v přisuzování 

dominančních typů. 

Hypotéza 1: Hodnotitelé se budou shodovat v přisuzování dominance. 

Hypotéza 2: Hodnotitelé se budou shodovat v přisuzování dominančních typů. 

2. V další fázi hodlám sledovat, zda rozhodování hodnotitelů bude odpovídat dominanci podle 

sebeposouzení partnerů (tj. budu porovnávat, jestli bude hodnocen výrazně častěji jako 

dominantní ten, který byl oběma partnery určen za dominantního). Toto je jedna z nezbytných 

součástí ověřování modelu dominance. Pokud by to hodnotitelé nebyli schopni rozeznat, nemohli 

by určit ani příslušný typ dominanta.  

Hypotéza 3: Hodnocení hodnotitelů ohledně dominance se bude shodovat se sebeposouzením 

partnerů.  

3. Dále chci porovnávat hodnocení hodnotitelů s výsledky standardizovaného pozorování 

neverbálních projevů chování z videozáznamu Petry Šnedorfové, která se tímto zabývala ve své 

bakalářské práci (2010).  

Hypotéza 4: Výsledky mého zkoumání se nebudou lišit od výsledků práce P. Šnedorfové. 
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2.3 Výzkumná strategie 
 

Pro svůj projekt jsem si zvolila kvantitativní metodu zkoumání. „Základním úkolem 

kvantitativního výzkumu je měření charakteristik rozsahu výskytu, frekvence a intenzity 

jednotlivých složek sociálního a sociálně psychologického jevu a jejich souvislostí (Surynek 

a kol., 2001, s. 26). Ve  své studii hodnotitelům za kontrolovaných podmínek prezentuji sadu 

podnětů a oni pak zaznamenávají své hodnocení do záznamového archu. Videozáznam jsem 

sestavila z po sobě jdoucích tříminutových úseků z rozhovorů párů. Nejprve u každého páru 

zvlášť určují, kdo z partnerů na nahrávce je dominantní a dále oba rozřazují do kategorií podle 

modelu dominance. V případě submisivního partnera hodnotitelé označují, jakým typem 

dominanta by byl, pokud by byl dominantní. Tato svá hodnocení zapisují do záznamového 

archu, který budu vyhodnocovat. 

 

2.3.1 Materiál a metody výzkumu 
 

2.3.1.1 Technika sběru dat 

  Nejprve jsem pracovala s videozáznamy 20 vybraných párů z výzkumu, který přiblížím 

v následující kapitole. Dvojice byly vybrány ze 42 párů podle toho, zda se oba partneři shodli na 

tom, kdo z nich je ve vztahu dominantní. Petra Šnedorfová vybrala tyto páry tak, že za shodu 

považovala „stav, kdy oba partneři označili za dominantní stejnou osobu v rámci svého vztahu, 

např. muž označil za dominantnějšího sebe a žena označila za dominantnějšího partnera“ 

(Šnerdorfová, 2010, s. 38). Otázka, kterou jim pokládala, zněla: „Kdo si myslíte, že je ve Vašem 

partnerství dominantnější (má větší slovo)?“ Tuto otázku museli partneři zodpovědět 

jednoznačně. 

  Z těchto videozáznamů jsem použila tříminutové sekvence, které začínaly od chvíle, kdy 

experimentátor položí otázku: „Jak probíhá váš běžný všední den?“ Poté následuje otázka pouze 

pro jednoho z partnerů, a sice: „Zkuste popsat, jak vypadal včerejší den Vašeho 

partnera/partnerky.“ Tyto tříminutové sekvence jsem v programu Windows Movie Maker 
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sestříhala za sebou do videozáznamu. Sekvence, kdy jednotlivé páry odpovídají na otázky, jsem 

oddělila 20sekundovým záběrem na černou obrazovku, aby si mohli hodnotitelé odpočinout od 

sledování a měli dostatek času na vyplnění záznamového archu. Nahrávky byly hodnotitelům 

promítány bez zvuku. Důvodem byl záměr ověřit model typů dominantů na základě neverbálních 

projevů.  

Před promítnutím sestříhaného videozáznamu jsem hodnotitelům předložila graficky 

znázorněný model čtyř typů dominantů, rozdělených na základě škály sociality a moci, dále měli 

k dispozici psychologické charakteristiky těchto typů (Průšová, 2010), které jsem jim podrobně 

vysvětlila, a také jsem jim rozdala záznamové archy. (Záznamový arch je k nahlédnutí v příloze 

této metodologické práce.) V tomto archu měli hodnotitelé za úkol nejprve u každého páru 

zvlášť zakroužkovat, který z partnerů je podle nich dominantní. Poté měli u osoby, kterou 

vyhodnotili jako dominantní, určit, jakým typem dominanta je (podle výše zmíněného modelu). 

U druhé osoby měli určit, jakým typem dominanta by byla, pokud by byla dominantní. Tento 

úkol jsem zadala, abych zjistila, zda hodnotitelé budou či nebudou mít tendenci preferovat pro 

tuto kategorii slabé typy, nebo budou i v tomto případě využívat všech čtyř kategorií.  

 

2.3.1.2 Výzkumný vzorek a prostředí výzkumu 

 Materiál, ze kterého budu ve své bakalářské práci čerpat, vychází z výzkumu, který se 

uskutečnil v letech 2006 až 2009. Tématem longitudinálního projektu Fakulty humanitních studií 

a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy byl výzkum některých aspektů partnerského soužití. Pro 

mou práci je podstatná zejména problematika dominování v partnerském vztahu.  

Ve výzkumu byly dotazovány nesezdané heterosexuální páry – celkem 86 partnerských 

dvojic, tedy 172 heterosexuálních subjektů. Tyto páry byly bezdětné a bydlely spolu nejméně 6 

měsíců. Dvojice se získávaly prostřednictvím internetu a letáků z gynekologických ordinací. 

Motivací jim byla finanční odměna a malý dárek. Věk účastníků se pohyboval v rozmezí 20-40 

let, ženám bylo v průměru 25 let a mužům 26. Výzkumu se zúčastnili lidé s poměrně velkým 

věkovým rozptylem, kteří se lišili rovněž vzděláním, sociálními poměry, délkou vztahu i délkou 

bydlení ve společné domácnosti. Každý z nich měl nejméně středoškolské vzdělání s maturitou. 

Nejdříve oba partneři vyplnili on-line dotazníky párového soužití. Po této tříměsíční fázi 

následovalo závěrečné osobní setkání s výzkumníkem, kdy každý zvlášť vyplňovali baterii 
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dotazníkových testů. Zatímco jeden z páru vyplňoval dotazníky, druhý se účastnil interview 

s výzkumníkem ve vedlejší místnosti. Poté účastníci absolvovali rozhovor s výzkumníkem 

společně. Aby výsledky byly co nejobjektivnější, zajistili experimentátoři párům identické 

podmínky. Výzkum probíhal na katedře antropologie FHS UK v Praze. Partneři byli vyzváni, 

aby se v místnosti usadili dle libosti na sedačku naproti experimentátorovi. Místnost byla 

zařízena tak, aby nabudila příjemnou atmosféru při rozhovoru účastníků s experimentátorem. 

Tato část byla zaznamenávána skrytou kamerou, uloženou v šanonu.  

Pro svůj výzkum využiji převážně tuto závěrečnou část longitudinální studie partnerského 

soužití. Pokládané otázky byly neutrální a byly vybrány tak, aby partnery vybudily k vzájemné 

interakci. Nesměřovali pouze na jednoho z partnerů, oba si tak mohli vybrat, kdo si vezme slovo 

jako první a začne odpovídat. Hodnotitelé mohli také pozorovat, jak a kam se partneři na sedačce 

usadí. Proto jsem tuto část považovala za nejvhodnější pro svůj výzkum při ověřování modelu 

dominance podle neverbálních projevů při partnerské interakci.  

 

2.3.1.3 Hodnotitelé 

Pro výběr hodnotitelů mého výzkumu jsem zvolila techniku sněhové koule. Tato technika 

„spočívá ve výběru jedinců, při kterém nás původní informátor vede k jiným členům naší cílové 

skupiny“ (Disman, 2002, s. 114). Všichni původní informátoři byli vybráni z řad mých přátel. 

Celkem bylo třicet hodnotitelů, z čehož bylo dvacet žen a deset mužů. Kritéria pro jejich výběr 

jsem stanovila tak, aby respondenti byli v průměru z přibližně stejné věkové skupiny a aby měli 

dosažené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Celkem bylo třicet hodnotitelů, z toho 

dvacet žen a deset mužů. Věkové rozmezí bylo 20 až 31 let, průměrný věk účastníků 25 let. 

Věkově homogennní skupinu jsem zvolila z toho důvodu, aby odpovídal věk partnerů na 

videozáznamu věku hodnotitelů. Podobná věková skupina by totiž mohla přesněji identifikovat 

neverbální projevy nahraných párů.  

Výzkum probíhal jak ve školním prostředí, tak i u mě doma. Vždy jsem se snažila zajistit 

účastníkům stejné podmínky. Vyloučila jsem jakékoliv ruchy z okolí a poskytla jim dostatek 

klidu a prostoru, aby se mohli koncentrovat na předkládané úkoly. Dále jsem je instruovala tak, 

jak jsem zmínila v kapitole o technice sběru dat. Motivací všem byla vedle zkušenosti 
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s psychologickým výzkumem i výsledná zpracovaná data, která jsem jim slíbila poskytnout na 

konci své práce.  

Celková doba na vyplnění jednoho archu i s úvodním vysvětlením modelu činila 

v průměru hodinu a půl. Po skončení vyplňování jsem hodnotitelům kladla další otázky ohledně 

výzkumu (tj. jak náročné pro ně bylo přiřazovat subjektům typ dominanta, jestli jim činilo potíže 

se rozhodnout, kdo ze sledovaných subjektů je dominantní a do jaké míry se s předkládaným 

modelem ztotožňují nebo jestli by navrhli jinou dimenzi pro posuzování dominance). Tyto 

otázky sloužily pouze pro kontrolu, zda hodnotitelé dobře pochopili, co jsem po nich chtěla 

a jestli správně vyplnili záznamový arch. 

 

2.3.1.4 Analytické postupy 

Výsledky ze záznamového archu jsem si převedla do číselné podoby v tabulce programu 

Excel, abych je tak mohla snáze statisticky vyhodnocovat, dále s nimi pracovat 

a porovnávat je s dalšími daty podle navržené struktury výzkumu. Budu porovnávat dominanty 

a submisivy v partnerské dvojici na základě dosažených bodů za určitý typ dominanta 

v hodnocení hodnotitelů. To znamená, že budu srovnávat, jestli dostane víc bodů za dominanci 

od hodnotitelů ten subjekt, který byl párem určen za dominantní. 

 Statistickou metodou, kterou jsem po konzultaci s odborníky zvolila je jednovýběrový t-

test. Tento statistický test porovnává vždy jednu skupinu (v mém výzkumu dominanci či 

submisivitu) vůči kritériu (v mém výzkumu je to 15). Toto kritérium označuje, kolik „bodů“ za 

určitý typ dominance by osoby ze záznamu dostali, pokud by to záviselo na náhodě. Takto 

zjistíme, zda a jak se hodnocení liší od průměru 15. Pokud se hodnocení u dominance liší od 

průměru směrem výše, znamená to, že byla dominance přisuzována častěji, pokud se liší směrem 

níže, byla dominance přisuzována méně často.  

Tento materiál jsem poté komparovala s tím, co vyzkoumala Petra Šnedorfová (2010), 

neboli mě zajímalo, jestli ten, koho Petra Šnedorfová přiřadila k určitému typu dominanta, je 

hodnotiteli řazen také k tomuto typu. Zjišťovala jsem tedy, zda se hodnotitelé signifikantně 

shodli mezi sebou a také, jestli se jejich hodnocení shoduje s tím, jak subjekty ze záznamu 

rozřadila Šnedorfová.  
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Další použitou metodou statistiky je Pearsonův korelační koeficient. Jako první odvodil 

tento koeficient anglický psycholog a antropolog sir Francis Galton. Tímto koeficientem 

zjišťujeme, jaký je vzájemný vztah mezi dvěma procesy nebo veličinami. Míru korelace pak 

vyjadřuje korelační koeficient, který může nabývat hodnot od -1 až po +1. Tyto hodnoty značí 

perfektní lineární vztah (záporný nebo kladný). V případě kladné korelace hodnoty obou 

proměnných zároveň stoupají. V případě záporné korelace hodnota jedné proměnné stoupá a 

druhé klesá. V případě neexistence lineárního vztahu se r = 0.  

Řídila jsem se hodnotou statistické signifikance p, podle které jsem určovala míru 

signifikance u korelačního koeficientu. Pokud byla hodnota p menší než 0,05, pak jsem tuto 

skutečnost ve výsledných tabulkách vyznačila hvězdičkou (*).  Když byla hodnota p menší než 

0,01, označila jsem ji v tabulkách dvěma hvězdičkami (**). A pokud by hodnota byla menší než 

0,001, použila bych hvězdičky tři (***), avšak tato situace v žádném z případů nenastala.   

Tuto statistickou metodu jsme použili k získání následujících korelací mezi mým 

materiálem a daty z výzkumu Petry Šnedorfové. Tyto korelace jsme rozdělili do tří hlavních 

skupin – dominanti, submisivní a všichni partneři dohromady. Pro každou skupinu jsme vytvořili 

následující typy tabulek: 

1) Korelace počtu přisouzení typu hodnotiteli s rozdělením do typů podle "bodové 

metody" Šnedorfové.  

2) Korelace počtu přisouzení typu hodnotiteli s faktory podle faktorové analýzy 

Šnedorfové.  

3) Korelace součtu přisouzených bodů na škále s rozdělením do typů podle "bodové 

metody" Šnedorfové. 

4) Korelace součtu přisouzených bodů na škále s faktory podle faktorové analýzy 

Šnedorfové. 

5) Korelace průměru přisouzených bodů na škále s rozdělením do typů podle "bodové 

metody" Šnedorfové. 

6) Korelace průměru přisouzených bodů na škále s faktory podle faktorové analýzy 

Šnedorfové. 
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2.3.1.5 Etická otázka výzkumu 
Se všemi použitými materiály jsme já i hodnotitelé nakládali podle zákona o ochraně 

osobních údajů č. 101/2000 Sb. Dotazníky vyplnili účastníci anonymně a podepsali informovaný 

souhlas se zpracováním poskytnutých údajů pro můj projekt. Stejně tak s tímto souhlasily 

i subjekty z videonahrávek. Videonahrávky byly sice pořízeny skrytou kamerou, ale ihned po 

skončení rozhovoru byly všechny páry o tomto záznamu informovány, nahrávka jim byla 

ukázána a byly požádány o podpis informovaného souhlasu. Všechny páry souhlasily 

s poskytnutím nahrávky pro výzkumné účely. 
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2.4 Výsledky výzkumu 

  

2.4.1 Výsledky t-testu 

Do t-testu bylo celkem zahrnuto 20 párů, čili 40 subjektů, z čehož polovina z nich, tj. dvacet, 

byla na základě předchozí shody párů v otázce dominance určena za dominantní. Tuto skupinu 

dvaceti dominantních subjektů jsem porovnávala vůči kritériu 15. Průměrný počet přisouzení 

dominance subjektu, který byl podle sebeposouzení páru určen za dominantního je 13,28 (SD8 = 

6,67). Z tohoto zjištění vyplývá, že hodnotitelé považovali dominanty dle sebeposouzení spíše za 

submisivní. Hodnota t = -1,16, to znamená, že výsledky t-testu vycházejí negativně. Záporný 

výsledek hodnoty t vyznačuje, že hodnota t je nižší než kritérium 15, přičemž p = 0,269

Korelace součtu přisouzených bodů na škále s rozdělením do typů podle "bodové 
metody" Šnedorfové 

.  

 

2.4.2 Výsledky Pearsonových korelací 

2.4.2.1Výsledky kategorie submisivní 

      N=20             Bodová metoda Šnedorfové 
 

Hodnotitelé Junkové 
silný asociál silný prosociál slabý asociál slabý prosociál 

 suma silný asociál 0,03 -0,33 0,07 0,15 
 suma silný prosociál -0,24 ,70** -0,28 -0,34 
 suma slabý asociál 0,23 (-,68**) 0,36 -0,16 
 

suma slabý prosociál 0,09 0,04 -0,11 0,28 
 

      
      N = počet hodnocených subjektů     suma = součet přisouzení typu      číselné hodnoty uvedené v tabulce vyjadřují Pearsonovy korelační koeficienty   

                                                           
8 SD = směrodatná odchylka 

9 p = pravděpodobnost 
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U skupiny submisivních vykázal signifikantní pozitivní korelaci počet „bodů“, které získal typ 

silného prosociála podle Šnedorfové a součet přisouzených bodů na škále pro typ silného 

prosociála podle hodnotitelů Junkové (Pearsonův korelační koeficient = 0,70**). 

 Negativní korelaci vykázal počet „bodů“, které získal silný prosociál podle Šnedorfové a 

součet přisouzených bodů na škále pro typ slabého asociála podle hodnotitelů Junkové (r = -

0,68). 

 U ostatních hodnot z této tabulky nebyly prokázány významnější rozdíly nebo shody. 

 Korelace součtu přisouzených bodů na škále s faktory podle faktorové analýzy 
Šnedorfové 

 
       
N=20 Faktorová analýza Šnedorfové 

Hodnotitelé Junkové 

Faktor 
pozitivity 

Faktor 
vřelosti 

Faktor 
strnulosti 

Faktor 
nervozity 

Faktor 
nepřirozenosti 

Faktor 
aktivity 

suma silný asociál 0,34 -0,17 0,23 0,40 -0,07 0,15 

suma silný prosociál -0,39 -0,34 -0,2 -0,13 -0,37 0,03 

suma slabý asociál ,50* 0,06 0,22 -0,24 0,23 -0,17 

suma slabý prosociál -0,28 ,55* -0,18 -0,14 0,27 0,13 

       N = počet hodnocených subjektů      suma = součet přisouzení typu       číselné hodnoty uvedené v tabulce vyjadřují Pearsonovy 
korelačníkoeficienty  

  

U skupiny submisivních vykázal signifikantní pozitivní korelaci faktor pozitivity podle 

Šnedorfové a součet přisouzených bodů na škále pro typ slabého asociála podle hodnotitelů 

Junkové (r = 0,50*). 

Pozitivní korelaci také vykázal signifikantní pozitivní korelaci faktor vřelosti podle 

Šnedorfové a součet přisouzených bodů na škále pro typ slabého prosociála (r = 0,55*).  

U ostatních hodnot z této tabulky nebyly prokázány významnější rozdíly nebo shody. 
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Korelace průměru přisouzených bodů na škále s faktory podle faktorové analýzy 
Korelace průměru přisouzených bodů na škále s faktory podle faktorové analýzy 
Šnedorfové 

 
       
N=20 Faktorová analýza Šnedorfové 

Hodnotitelé Junkové 

Faktor 
pozitivity 

Faktor 
vřelosti 

Faktor 
strnulosti 

Faktor 
nervozity 

Faktor 
nepřirozenosti 

Faktor 
aktivity 

průměr silný asociál 0,05 0,15 0,11 0,07 0,30 0,30 

průměr silný prosociál -0,18 0,07 -0,10 -0,04 -0,17 0,20 

průměr slabý asociál 0,28 0,10 0,16 -0,18 0,06 0,06 

průměr slabý prosociál -0,16 0,27 (-,54) * -0,29 -0,06 -0,07 

       
       průměr = průměr přisouzených bodů na škále  

    N = počet hodnocených subjektů      číselné hodnoty uvedené v tabulce vyjadřují Pearsonovy korelační 
koeficienty  

  

U skupiny submisivních vykázal signifikantní negativní korelaci faktor strnulosti podle 

Šnedorfové a průměr přisouzených bodů na škále pro slabého prosociála podle hodnotitelů 

Junkové (r = -0,54*).  
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2.4.2.2Výsledky kategorie dominantní 

Korelace součtu přisouzených bodů na škále s rozdělením do typů podle "bodové metody" 
Šnedorfové 

         
N=20             Bodová metoda Šnedorfové 

   
 

Hodnotitelé Junkové 

silný asociál silný 
prosociál 

slabý 
asociál 

slabý 
prosociál 

   

 

suma silný asociál 0,08 0,07 -0,20 -0,20 
   

 
suma silný prosociál -0,12 0,12 0,29 0,34 

   
 

suma slabý asociál 0,39 -0,42 -0,22 (-,52*) 
   

 
suma slabý prosociál -0,20 0,14 -0,01 0,21 

   
 

         N = počet hodnocených subjektů       suma = součet přisouzených bodů na škále pro daný typ  
    číselné hodnoty uvedené v tabulce vyjadřují Pearsonovy korelační koeficienty 

   

U skupiny dominantů vykázal signifikantní negativní korelaci počet „bodů“, které získal 

slabý prosociál podle Šnedorfové a součet přisouzených bodů na škále pro typ slabého asociála 

podle hodnotitelů Junkové (r = -0,52*). 

U ostatních hodnot z této tabulky nebyly prokázány významnější rozdíly nebo shody. 
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Korelace součtu přisouzených bodů na škále s faktory podle faktorové analýzy 
Šnedorfové 
 
 

N=20 Faktorová analýza Šnedorfové  

Hodnotitelé 
Junkové 

Faktor 
pozitivity 

Faktor 
vřelosti 

Faktor 
strnulosti 

Faktor 
nervozity 

Faktor 
nepřirozenosti 

Faktor 
aktivity  

suma silný asociál 0,21 -0,33 0,23 -0,08 0,12 0,21  
suma silný 
prosociál -0,22 0,17 0,04 0,15 -0,32 0,24  

suma slabý asociál 0,40 0,04 -0,21 (-,47*) ,49* -0,09  
suma slabý 
prosociál -0,32 0,22 -0,09 0,09 -0,19 -0,21  

        N = počet hodnocených subjektů      suma = součet přisouzených bodů na škále pro daný typ  
   číselné hodnoty uvedené v tabulce vyjadřují Pearsonovy korelační koeficienty 

  

U skupiny dominantů vykázal signifikantní negativní korelaci faktor nervozity podle 

Šnedorfové a součet přisouzených bodů na škále pro slabého asociála podle hodnotitelů Junkové 

(r = -0,47*). 

Signifikantní pozitivní korelaci vykázal faktor nepřirozenosti podle Šnedorfové a součet 

přisouzených bodů na škále pro slabého asociála podle hodnotitelů Junkové  

(r = 0,49*). 

U ostatních hodnot z této tabulky nebyly prokázány významnější rozdíly nebo shody. 
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Korelace průměru přisouzených bodů na škále s faktory podle faktorové analýzy 
Šnedorfové 

        
N=20 Faktorová analýza Šnedorfové  

Hodnotitelé 
Junkové 

Faktor 
pozitivity 

Faktor 
vřelosti 

Faktor 
strnulosti 

Faktor 
nervozity 

Faktor 
nepřirozenosti 

Faktor 
aktivity  

průměr silný 
asociál (-,62**) -0,02 0,23 -0,11 -0,05 0,03  
průměr silný 
prosociál 0,07 0,06 0,02 0,27 -0,20 0,44  
průměr slabý 
asociál ,52* 0,27 0,04 -0,29 0,25 0,14  
průměr slabý 
prosociál -0,22 0,15 -0,04 -0,21 -0,21 -0,17  

        

        průměr = průměr přisouzených bodů na škále pro daný typ  
   N = počet hodnocených subjektů      číselné hodnoty uvedené v tabulce vyjadřují Pearsonovy korelační koeficienty 

  

U skupiny dominantů vykázal signifikantní negativní korelaci faktor pozitivity podle 

Šnedorfové a průměr přisouzených bodů na škále pro silného asociála podle hodnotitelů Junkové 

(r = -0,62*). 

U skupiny dominantů vykázal signifikantní pozitivní korelaci faktor pozitivity podle 

Šnedorfové a průměr přisouzených bodů na škále pro slabého asociála podle hodnotitelů 

Junkové (r =0,52*). 
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2.4.2.3Výsledky pro všechny partnery dohromady 

Korelace počtu přisouzení typu hodnotiteli s rozdělením do typů podle "bodové metody" 
Šnedorfové 

        N=40             Bodová metoda Šnedorfové 
   

Hodnotitelé Junkové 
silný asociál silný 

prosociál 
slabý 

asociál 
slabý 

prosociál 
   počet pro silný asociál 0,07 -0,03 -0,11 -0,30 
   počet pro silný prosociál -0,24 ,49** -0,04 0,09 
   počet pro slabý asociál 0,22 (-,53**) 0,07 -0,10 
   počet pro slabý prosociál -0,01 -0,06 0,08 0,30 
   

        N = počet hodnocených subjektů       
        číselné hodnoty uvedené v tabulce vyjadřují Pearsonovy korelační koeficienty 

   

U skupiny všech partnerů dohromady vykázal signifikantní pozitivní korelaci počet 

„bodů“, které získal typ silného prosociála podle Šnedorfové a počet přisouzení typu silný 

prosociál podle hodnotitelů Junkové (r = 0,49**).  

Signifikantní negativní korelaci vykázal počet „bodů“, které získal typ silného prosociála 

podle Šnedorfové a počet přisouzení typu slabého asociála podle hodnotitelů Junkové (r =  

-0,53**). 

Korelace počtu přisouzení typu hodnotiteli s faktory podle faktorové analýzy 
Šnedorfové 

       
N=40 

Faktorová analýza Šnedorfové 

Hodnotitelé Junkové 

Faktor 
pozitivity 

Faktor 
vřelosti 

Faktor 
strnulosti 

Faktor 
nervozity 

Faktor 
nepřirozenosti 

Faktor 
aktivity 

počet pro silný 
asociál ,36* (-,32*) 0,11 -0,04 -0,01 0,28 

počet pro silný 
prosociál (-,34*) 0,06 -0,09 0,01 (-,38*) -0,02 

počet pro slabý 
asociál ,32* 0,02 0,05 -0,23 ,37* -0,22 

počet pro slabý 
prosociál -0,29 0,26 -0,04 0,20 0,11 -0,07 

       N = počet hodnocen. subjektů      
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       číselné hodnoty uvedené v tabulce vyjadřují Pearsonovy korelační koeficienty 
  

Signifikantní pozitivní korelaci vykázal faktor pozitivity podle Šnedorfové a počet 

přisouzení typu silný asociál podle hodnotitelů Junkové (r = 0,36*). 

Signifikantní pozitivní korelaci vykázal faktor pozitivity podle Šnedorfové a počet 

přisouzení typu slabý asociál podle hodnotitelů Junkové (r = 0,32*). 

Signifikantní pozitivní korelaci vykázal faktor nepřirozenosti podle Šnedorfové a počet 

přisouzení typu slabý asociál podle hodnotitelů Junkové (r = 0,37*). 

Signifikantní negativní korelaci vykázal faktor pozitivity podle Šnedorfové a počet 

přisouzení typu silný prosociál podle hodnotitelů Junkové (r = -0,34*). 

Signifikantní negativní korelaci vykázal faktor vřelosti podle Šnedorfové a počet 

přisouzení typu silný asociál podle hodnotitelů Junkové (r = -0,32*). 

Signifikantní negativní korelaci vykázal faktor nepřirozenosti podle Šnedorfové a počet 

přisouzení typu silný prosociál podle hodnotitelů Junkové (r = -0,38*). 
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Korelace součtu přisouzených bodů na škále s rozdělením do typů podle "bodové 
metody" Šnedorfové 

        
N=40             Bodová metoda Šnedorfové 

   

Hodnotitelé Junkové 

silný asociál silný 
prosociál 

slabý 
asociál 

slabý 
prosociál 

   
suma silný asociál 0,14 -0,06 -0,08 -0,28 

   
suma silný prosociál -0,26 ,50** -0,05 0,04 

   
suma slabý asociál 0,25 (-,53**) 0,01 -0,12 

   
suma slabý prosociál -0,01 -0,01 0,01 0,31 

   
        N = počet hodnocených subjektů      

 suma = součet přisouzení typu        číselné hodnoty uvedené v tabulce vyjadřují Pearsonovy korelační koeficienty 
   

U všech partnerů dohromady vykázal signifikantní pozitivní korelaci počet „bodů“, které 

získal silný prosociál podle Šnedorfové a součet přisouzených bodů na škále pro typ silného 

prosociála podle hodnotitelů Junkové (r = 0,50**). 

Signifikantní negativní korelaci vykázal počet „bodů“, které získal silný prosociál podle 

Šnedorfové a součet přisouzených bodů na škále pro typ slabého asociála podle hodnotitelů 

Junkové (r = -0,53**). 

U ostatních hodnot z této tabulky nebyly prokázány významnější rozdíly nebo shody. 

Korelace součtu přisouzených bodů na škále s faktory podle faktorové analýzy 
Šnedorfové 

       
N=40 Faktorová analýza Šnedorfové 

Hodnotitelé 
Junkové 

Faktor 
pozitivity 

Faktor 
vřelosti 

Faktor 
strnulosti 

Faktor 
nervozity 

Faktor 
nepřirozenosti 

Faktor 
aktivity 

suma silný asociál ,34* -0,31 0,13 -0,04 0,03 ,33* 

suma silný 
prosociál (-,31*) 0,09 -0,13 0,03 (-,40*) 0,03 

suma slabý asociál 0,31 0,04 0,01 -0,27 ,36* -0,16 

suma slabý 
prosociál (-,36*) ,32* -0,05 0,10 0,10 -0,13 

       N = počet hodnocených       
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subjektů 
suma = součet přisouzení typu       číselné hodnoty uvedené v tabulce vyjadřují Pearsonovy korelační 
koeficienty 

  

U všech partnerů dohromady vykázal signifikantní pozitivní korelaci faktor pozitivity 

podle Šnedorfové a součet přisouzených bodů na škále pro silného asociála podle hodnotitelů 

Junkové (r = 0,34*).  

Signifikantní pozitivní korelaci také vykázal faktor aktivity podle Šnedorfové a součet 

přisouzených bodů na škále pro silného asociála podle hodnotitelů Junkové (r = 0,33*). 

Signifikantní pozitivní korelaci také vykázal faktor nepřirozenosti podle Šnedorfové a 

součet přisouzených bodů na škále pro slabého asociála podle hodnotitelů Junkové (r = 0,36*). 

Signifikantní pozitivní korelaci také vykázal faktor vřelosti podle Šnedorfové a součet 

přisouzených bodů na škále pro slabého prosociála podle hodnotitelů Junkové (r = 0,32*). 

Signifikantní negativní korelaci také vykázal faktor pozitivity podle Šnedorfové a součet 

přisouzených bodů na škále pro silného prosociála podle hodnotitelů Junkové (r = 0,31*). 

Signifikantní negativní korelaci také vykázal faktor pozitivity podle Šnedorfové a součet 

přisouzených bodů na škále pro silného prosociála podle hodnotitelů Junkové (r = 0,36*). 

Signifikantní negativní korelaci také vykázal faktor nepřirozenosti podle Šnedorfové a 

součet přisouzených bodů na škále pro silného prosociála podle hodnotitelů Junkové (r = 0,31*). 
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Korelace průměru přisouzených bodů na škále s rozdělením do typů podle "bodové 
metody" Šnedorfové 

        
N=40             Bodová metoda Šnedorfové 

   

Hodnotitelé Junkové 

silný asociál silný 
prosociál 

slabý 
asociál 

slabý 
prosociál 

   průměr silný asociál ,38* -0,27 0,05 0,18 
   

průměr silný prosociál -0,12 0,23 0,07 -0,09 
   průměr slabý asociál -,32* (-,51**) ,40** -0,14 
   průměr slabý prosociál 0,00 0,23 -0,21 0,17 
   

        průměr = průměr přisouzených bodů na škále  
     N = počet hodnocených subjektů       číselné hodnoty uvedené v tabulce vyjadřují Pearsonovy korelační koeficienty 

   

Signifikantní pozitivní korelaci vykázal počet „bodů“, které získal typ silného asociála 

podle Šnedorfové a průměr přisouzených bodů na škále pro silného asociála podle hodnotitelů 

Junkové (r = 0,38*).  

Signifikantní pozitivní korelaci vykázal počet „bodů“, které získal typ slabého asociála 

podle Šnedorfové a průměr přisouzených bodů na škále pro slabého asociála podle hodnotitelů 

Junkové (r = 0,40*).  

Signifikantní negativní korelaci vykázal počet „bodů“, které získal typ slabého asociála 

podle Šnedorfové a průměr přisouzených bodů na škále pro silného asociála podle hodnotitelů 

Junkové (r = 0,32*).  

Signifikantní negativní korelaci vykázal počet „bodů“, které získal typ silného prosociála 

podle Šnedorfové a průměr přisouzených bodů na škále pro slabého asociála podle hodnotitelů 

Junkové (r = -0,51*).  
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Korelace průměru přisouzených bodů na škále s faktory podle faktorové analýzy 
Šnedorfové 

       
N=40 Faktorová analýza Šnedorfové 

Hodnotitelé 
Junkové 

Faktor 
pozitivity 

Faktor 
vřelosti 

Faktor 
strnulosti 

Faktor 
nervozity 

Faktor 
nepřirozenosti 

Faktor 
aktivity 

průměr silný 
asociál -0,01 0,12 0,10 0,03 0,25 0,18 

průměr silný 
prosociál -0,02 0,05 -0,11 0,21 -0,27 ,32* 

průměr slabý 
asociál ,36* 0,16 0,01 -0,17 0,14 0,07 

průměr slabý 
prosociál -0,27 0,16 -0,07 -0,24 -0,01 -0,21 

       průměr = průměr přisouzených bodů na 
škále  

    N = počet hodnocených 
subjektů      
číselné hodnoty uvedené v tabulce vyjadřují Pearsonovy korelační koeficienty 

  

U všech partnerů dohromady vykázal signifikantní pozitivní korelaci faktor aktivity podle 

Šnedorfové a průměr přisouzených bodů na škále pro silného prosociála podle hodnotitelů 

Junkové (r =0,32*). 

U skupiny dominantů vykázal signifikantní pozitivní korelaci faktor pozitivity podle 

Šnedorfové a průměr přisouzených bodů na škále pro slabého asociála podle hodnotitelů 

Junkové (r =0,36*). 
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2.5 Interpretace výsledků 

 

Na vyhodnocování výsledků jsem použila dvě statistické metody podle toho, jaké jsem chtěla 

ověřit skutečnosti. Nejdříve bylo mým cílem zjistit, jestli se hodnotitelé budou shodovat 

v hodnocení dominance posuzovaných subjektů. Šlo tedy o to, jestli ohodnotí jako dominantní ty 

z partnerů na nahrávce, kteří se sami za dominantní považují. Připomenu ještě, že do 

videozáznamu bylo vybráno dvacet párů, v nichž se oba partneři shodli na tom, kdo z nich je ve 

vztahu dominantní. Hodnotitelé pak měli ztíženou úlohu v tom, že mohli subjekty posuzovat 

pouze na základě neverbálního chování. Videozáznam jsem jim totiž pouštěla bez zvuku.  

 K ověření tohoto prvního cíle jsem použila jednovýběrový t-test. Výsledek mírně zklamal 

očekávání, jelikož shoda mezi sebehodnocením partnerů z nahrávky a tím, jak respondenti 

určovali, který z nich je dominantní, nenastala. Hodnotitelé tedy partnery, kteří se sami 

ohodnotili za dominantní za souhlasu svého protějšku, považovali více za submisivní. 

Stanoveného kritéria 15 však nebylo dosaženo jen těsně. Jisté ale je, že neverbální znaky, podle 

kterých měli hodnotitelé dominanty určovat, pro ně nebyly dostatečně zřetelné a jednoznačné. 

Nejspíš se také nedokázali vypřádat s některými typy, které jsou v modelu s dominancí 

spojovány poněkud netradičně (např. slabý asociál, který má navíc relativně málo výrazných 

neverbálních projevů. 

  Výsledky, které jsem získala metodou Pearsonových korelačních koeficientů, 

jsem rozdělila do tří skupin pro submisivní, dominantní a všechny partnery dohromady. 

U skupiny submisivních vykázal signifikantní pozitivní korelaci počet „bodů“, které 

získal typ silného prosociála podle Šnedorfové a součet přisouzených bodů na škále pro typ 

silného prosociála podle hodnotitelů Junkové. Na tomto výsledku je zajímavé, že právě u 

submisivních je korelace pouze u silného typu. Tento fakt mohlo ovlivnit zmíněné vyšší 

procento chybných určení dominantů, které odhalil t-test. V podstatě identický výsledek se 

objevuje i u skupiny všech partnerů dohromady. I zde koreluje pouze silný prosociál, který se 

tedy ukázal jako typ nejsnáze identifikovatelný. Můžou v tom hrát roli jeho tradičně 

nejvýraznější neverbální projevy a možná i určité obecné povědomí a představa hodnotitelů o 

tomto typu, díky které se k němu při hodnocení nejčastěji uchyluj. 
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U skupiny dominantních není pozitivní korelace podle bodové metody Šnedorfové 

dokonce ani u jednoho typu. To se ovšem se dalo očekávat vzhledem k tomu, že hodnotitelům 

dělalo značné problémy dominantního z partnerů vůbec určit. 

Mezi slabým asociálem podle hodnotitelů Junkové a silným prosociálem podle bodové 

metody Šnedorfové vyšla negativní korelace. Jeden z hlavních důvodů může spočívat 

v charakteristice tohoto typu. Slabý asociál totiž nemá příliš výrazné neverbální projevy, působí 

doslova staticky a přímo pasivně. Jeho projevy jsou tedy navenek špatně čitelné. Naopak u 

silného prosociála, který jak bylo uvedeno, koreloval pozitivně, bývají obvykle neverbální 

projevy mnohem zřetelnější a tedy snadněji identifikovatelné. Charakteristický je tím, že užívá 

celé řady společenských neverbálních projevů, například úsměvů a různých gest. Není tedy 

velkým překvapením, že jsme mezi těmito dvěma typy zaznamenali „negativní závislost“. 

U skupiny submisivních se korelace součtu přisouzených bodů na škále pro slabého 

prosociála shoduje s rozdělením do typů podle "bodové metody" Šnedorfové. Korelace sice není 

signifikantní, ale u typu slabého prosociála je poměrně vysoká. Opět se dá říci, že tento výsledek 

odpovídá očekávaní, protože typ slabého prosociála může hodnotitelům konvenovat s všeobecně 

chápanou představou submisivního člověka.  

 

Z korelace výsledků mezi hodnotiteli Junkové a faktorové analýzy Šnedorfové lze 

především vyčíst, že faktor vřelosti nejspíš odlišuje slabého a silného prosociála. Koreluje totiž 

jen se slabým, zato se silným vůbec, dokonce by se dalo říct, že záporně. Určitou analogii pak 

lze spatřit rovněž u faktoru nervozity, který zase odlišuje silného asociála od ostatních typů, ale 

hlavně od slabého asociála. 

Faktor nepřirozenosti potom vychází pozitivně pro slabé a negativně pro silné. Pokud bychom se 

to pokusili interpretovat, vychází nám možnost, že silní mají společnou přirozenost a slabí 

nepřirozenost. 
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2.6 Diskuze 

 

V diskuzi bych se chtěla věnovat především úskalím, která právě provedený výzkum 

přinesl, a také podnětům k dalšímu ověřování modelu dominance Průšové a Lindové. Žádný 

výzkum není zcela nezpochybnitelný a jeho výsledky lze i přes veškerou snahu o objektivitu do 

určité míry relativizovat. Ačkoli tedy primární bod ověřování modelu dominance nedopadl zcela 

optimálně, nelze z toho vyvodit o platnosti samotného modelu žádné kategorické soudy. 

Průměrný počet přisouzení dominance subjektu, který byl podle sebeposouzení páru určen za 

dominantního vyšel 13,28 (SD = 6,67), přičemž k hranici, která byla kritériem v našem t-testu (= 

15), scházelo jen velice málo. Navíc vzhledem k tomu, jaké faktory mohly výsledky do větší či 

menší míry ovlivnit, musíme být při jejich interpretaci velmi opatrní. Faktory, které mám na 

mysli, se teď pokusím rozebrat. 

Můžeme začít u samotných osob hodnotitelů. Ti tu stáli před nelehkým úkolem. 

Především neměli v drtivé většině případů předchozí zkušenost s podobným typem výzkumu. To 

může být výhodou v tom, že nehodnotí subjekty na základě jakési „rutiny“, která by jim 

podvědomě „diktovala“ z jiných výzkumů vypozorované zkušenosti, což jsem pro svůj výběr 

hodnotitelů považovala za žádoucí.  

Na druhou stranu pro ně právě kvůli jejich nedostatku zkušeností bylo obtížné se 

v problematice rychle zorientovat. Abych ve svém výzkumu vliv této skutečnosti co nejvíce 

eliminovala, dbala jsem na, abych jim jejich úkol co nejpřehledněji ozřejmila a k nahlédnutí měli 

po celou dobu k dispozici tabulku s charakteristikami jednotlivých typů dominantů včetně 

samotného model Průšově a Lindové.  

Zmíněnou počáteční nezorientovanosti respondentů, jejich počáteční váhavost i další 

vnější faktory (jako např. únavy či poklesu soustředěnosti v průběhu přehrávání zhruba hodinu a 

deset minut trvajícího záznamu), které by mohly výsledek výzkumu ovlivnit, jsem se snažila 

eliminovat tím, že jsem videonahrávku rozdělila na dvě části. Prvním patnácti hodnotitelům jsem 

promítla nejprve soubor č. 1 a pak soubor č. 2, kdežto druhé polovině jsem pustila nejprve 

soubor č. 2 a poté soubor č. 1.  

Jedním z mých cílů bylo ověřit, zda model dominance Průšové a Lindové odpovídá také 

běžné představě lidí o způsobech dominování. Zajímalo mě, jestli lidé budou schopni odlišnosti 
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v dominování rozeznat a dále je rozčlenit do čtyř typů (slabý asociál, slabý prosociál, silný 

asociál, slabý prosociál). Hodnotitelé totiž i přesto, že neměli s výzkumem tohoto druhu 

v podstatě žádné zkušenosti, nedá se říci, že samotné téma jim bylo zcela vzdálené. Určité 

předběžné pojetí dominance, jakési základní povědomí a předporozumění už z běžného života 

mají. Na základě určitých, explicitně nepojmenovaných znaků totiž hodnotí dominanci či 

submisivitu u lidí ze svého okolí, ze zaměstnání, u svých příbuzných i těch nejbližších. Mým 

předpokladem bylo, že respondenti budou za dominantní označovat zejména silné typy 

z modelu, tedy silného prosociála a silného asociála. Takové pojetí totiž odpovídá jakémusi 

obecnému povědomí o dominanci. Lidé si dominantního člověka obvykle spojují s takzvanou 

„silnou osobností“, kdežto submisivní lidé jsou vnímáni spíše jako osobnosti méně výrazné, 

popřípadě závislé na druhých. Model Lindové a Průšové však toto vžité pojetí narušuje. Ukazuje, 

že dominovat můžou i typy slabé, které k tomu pouze využívají jiné prostředky a neverbální 

projevy. S tímto nezažitým pohledem na dominanci se respondenti vypořádávali velmi 

individuálně. Některým to činilo potíže a zůstávali v zajetí stereotypních představ, ale řada 

hodnotitelů se naopak využívala celou škálu dominantních typů, což lze vnímat jako velmi 

pozitivní.  

Ještě před samotným spuštěním nahrávky jsem hodnotitelům dala instrukci, aby se při 

hodnocení dominance snažili co nejméně využívat odpověď „nevím“, aby se opravdu museli 

rozhodnout. Přesto několik respondentů tuto možnost vyplnilo. Otázkou zůstává, do jaké míry 

hodnotitele k jejich konečnému „verdiktu“ nad jednotlivými subjekty vedlo skutečné 

přesvědčení o odpovědi a v kolika případech výsledek z nedostatku jistoty tipovali. Tuto 

možnost jsem se snažila částečně minimalizovat u jejich rozřazování dominantů do jednotlivých 

typů. Jednak tu nedostali k dispozici variantu „nevím“ a hlavně měli zakroužkovat na škále od 

možnosti „snad“, která znamenala nejnižší míru jistoty, po variantu „určitě“, která naopak 

představovala jistotu nejvyšší, do jaké míry jsou o své volbě přesvědčeni. Ani v tomto případě 

ale nelze určitou (možná i dosti značnou, třeba v tom, jestli jsou si jistí „pravděpodobně“, nebo 

jen „možná“) míru tipování vyloučit. 

Pokud jde o samotnou nahrávku, kterou jsem k výzkumu použila, ta byla pořízena 

skrytou kamerou. I přesto, že nebyla snímána plně profesionálním zařízením, její kvalita je 

relativně vysoká. Díky tomu nebylo její sledování v tomto smyslu obtížné, jak také sami 

respondenti v následném rozhovoru o pocitech z výzkumu shodně potvrdili.  
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Udržení pozornosti ovšem hodnotitelům velmi komplikoval jiný faktor. Museli totiž 

sledovat videa bez zvuku, aby při svém hodnocení nebyli ovlivněni verbálními projevy 

zkoumaných subjektů. Tato skutečnost na ně působila zejména zpočátku dosti neobvykle a 

potvrdili mi, že jim nějaký čas trvalo, než odhalili, podle čeho se mají orientovat, podle čeho 

mají vlastně páry hodnotit. Zejména z tohoto důvodu jsem mezi tříminutové sekvence 

videozáznamu vložila 20sekundový záběr na černou obrazovku, aby si mohli hodnotitelé od 

sledování odpočinout a lépe se koncentrovat na další sekvence. Mohli si také ve větším klidu 

promyslet své odpovědi. 

Některé páry na nahrávce jsou snímány tak, že jsou v rohu obrazovky, což může 

výsledky výzkumu také ovlivnit. Hodnotitelé je viděli pouze z jednoho úhlu podle toho, jak byli 

na záznamu vůči kameře natočení, a to jim mohlo zabránit v rozpoznání některých 

mikroskopických projevů neverbálního chování. Této drobné komplikaci však nebylo možné 

zabránit a respondenti jednoduše museli pracovat s tím neverbálním „materiálem“, který měli 

k dispozici. Celkově byli respondenti překvapení tím, jak se podle jejich názoru málo subjekty 

na nahrávce neverbálně projevovaly. To jim samozřejmě rovněž znesnadňovalo úkol, ale 

zároveň je to nutilo k bedlivějšímu vnímání jakéhokoli signálu. 

Skutečnost, že hodnotitelé mají možnost vidět pouze tříminutový úsek z celého 

rozhovoru, může výzkum také ovlivnit. Je možné, že právě ve vybrané pasáži se některý 

z partnerů může projevovat dominantněji nebo si jeden z dvojice pro sebe zabírá delší čas při 

mluvení než v předchozí části rozhovoru. Doba mluvení se přitom považuje za jedno z měřítek 

dominance (Lamb, 1981). Nebo zrovna pocítí potřebu vyjádřit k probíranému tématu svůj názor 

a bere si tak slovo jako první. Na druhou stranu jsem se snažila původní materiál sestříhat tak, 

abych se tohoto možného zkreslení co nejvíce vyvarovala. Řešením by samozřejmě mohlo být, 

vybrat úseky delší než tři minuty. To by ale zase při počtu dvaceti párů značně prodloužilo 

celkový čas nahrávky a výsledky by pak nejspíš byly zkresleny únavou hodnotitelů a poklesem 

jejich soustředěnosti.  

Když se zamyslíme nad samotným kritériem, podle kterého byly páry na nahrávce 

předložené hodnotitelům vybrány, objeví se tu další úskalí. Respondenti posuzovali 20 párů, ve 

kterých se partneři shodli na tom, kdo je ve dvojici dominantní. Potíž je ovšem v tom, že není 

možné ověřit, zda se do jejich sebehodnocení nepromítlo třeba to, že nebyli k experimentátorovi 

ve své odpovědi zcela upřímní. Není zcela vyloučeno, že se některý z partnerů být dominantní 
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pokouší, aniž by se tak skutečně cítil. Případně mohl mít některý z nich obavu, že druhého urazí, 

když se sám označí za dominantního a partner se to dozví. Také s těmito možnostmi musíme při 

interpretaci výsledků počítat.  

Situace, kdy jsou oba partneři usazeni v místnosti naproti experimentátorovi, není pro 

dvojice zcela běžná. Jsou v novém prostředí a mluví s cizím člověkem, který jim dává předem 

připravené otázky, na které musí oba partneři odpovídat. Nemohou si sami vybrat, o čem by 

zrovna s partnerem chtěli mluvit. Nejde tedy o jejich běžnou přirozenou interakci. Toto lze 

vypozorovat při sledování dalšího úseku záznamu, který už nebyl předmětem hodnocení 

hodnotitelů. Partneři dostanou od experimentátorů za úkol dokončit příběh, který je jim 

předložen výzkumníkem na papíře. Při tomto zadání zůstávají partneři v místnosti spolu sami. 

V tuto chvíli se však partneři začínají chovat přirozeněji a více uvolněně. To je tedy jeden 

z dalších limitů provedeného výzkumu, s kterým by se mělo dále pracovat. 

 

Vyhlídky na další výzkum by měly směřovat především k dalšímu ověřování modelu. To 

byt však teď mohlo být založené na jiné metodě a zejména situaci. Ideální by bylo nalézt způsob, 

jak ještě více přispět k tomu, aby se hodnocené páry cítily během natáčení co možná 

nejpřirozeněji. Pokud jde o nahrávku, kterou jsem využívala, odehrávala se v prostředí, které 

bylo partnerům cizí a dá se předpokládat, že se v něm nedokázali zcela uvolnit. Podnětná by 

proto mohla například být volba prostředí pro rozhovor, které je dvojicím blízké, nejlépe přímo u 

nich doma. Tomu by se však také musela přizpůsobit technika záznamu, protože skrytou kameru 

by nebylo možné v bytě předem nainstalovat. Mohla by být však „nastražena“ například v brašně 

experimentátora. 

Dále považuji za přínosnější, kdyby se model dominance ověřoval při situaci, kdy pár 

prožívá konflikt. Právě při hádce totiž vyplouvá na povrch dominantní chování (Kimble, 1988). 

Tento přístup má však také své limity, mezi které patří skutečnost, že reálný konflikt se 

v laboratorním prostředí dá prožít a tedy i zaznamenat jen velmi těžko. Většina studií, 

zabývajících se touto problematikou dochází k závěru, že navzdory tomu, že badatelé nahrávají 

skutečné konverzace, tak konflikt odvíjející se v laboratořích skutečným konfliktem není. Je tu 

tedy znovu problém volby vhodného prostředí výzkumu. V laboratoři páry například vykazují 

zdánlivě méně negativní chování než v prostředí přirozeném. Některé z uměle vytvořených 

úkolů k diskuzi mohou působit přirozeněji, pokud je páry plní doma (Gottman, 1994). Tyto 
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úvahy se už ale týkají až budoucího výzkumu. V každém případě je tu jak vidno prostor pro další 

experimentátory, aby v ověřování modelu pokračovali. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo ověřit model dominance na základě intuitivního posouzení 

hodnotitelů. Praktický výzkum ukázal, že mezi hodnocením hodnotitelů, kteří sledovali subjekty 

ze záznamu, pouze na základě své intuice a sebehodnocením těchto subjektů v otázce 

dominance, se nevyskytla výrazná shoda, zároveň však ani významný rozpor. Výsledek byl 

velmi těsný a mohly ho tedy ovlivnit i některé vnější faktory. Na základě dvou použitých metod 

ověřování se ovšem vyskytly u shody v přisuzování některých typů dominantů, což je jistě 

pozitivním přínosem výzkumu. Model dominance Průšové a Lindové je však určitě třeba ještě 

dále prověřovat a zamyslet se i nad možnostmi změny prostředí, ve kterém výzkum probíhá.  
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Graficky znázorněný model typů dominantů (Průšová, 2010) 
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Psychologické charakteristiky typů dominantů (Průšová, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

Ukázka první strany záznamového archu  

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 


	         2 Praktická část ...................................................................................... 24
	            2.1 Výzkumný projekt – téma projektu
	  2.3 Výzkumná strategie
	                 2.3.1 Materiál a metody výzkumu
	                          2.3.1.1 Technika sběru dat
	                          2.3.1.2 Výzkumný vzorek a prostředí výzkumu
	                2.3.1.5 Etická otázka výzkumu
	2 Praktická část
	2.1 Výzkumný projekt – téma projektu
	2.3 Výzkumná strategie
	2.3.1 Materiál a metody výzkumu
	2.3.1.1 Technika sběru dat
	2.3.1.2 Výzkumný vzorek a prostředí výzkumu
	2.3.1.5 Etická otázka výzkumu

