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Úvod do problematiky

Pojem osobnosti je používán v rriznfch vyznamech; v lidové Ťeči, ale i v historic-

tÝcn veaacn má hodnotící pŤízvuk, rozumí se jím vynikajicí nebo nějak1f vyraz-

n.;.iedinec, ji ny vyznam má zase v právních vědách a v sociologii. Do psychologie

byl pojem osobnosti zaveden až na počátku našeho století, kdy se ukazovala

nutnost studovat duševní život člověka jako celek, a nikoli jen jako pouh1| soubor
jednotlivych funkcí (jako vnímání' myšlení, cítění, chtění), neboť vykazoval

Í.unkční jednotu, a když by|o nutno vysvětlit fakt, že na tyž podnět rrizní lidé

reagují r zně, tj' když mezi podnět (,9) a reakci (R) bylo nutno vložit nějak
Íaktor, kter1y by tuto variabilitu reakcí vysvětloval. Tento faktor byl posléze
naz'ván osobnost (o) a zák|adni paradigma psychologie pak vypadalo takto:

R :./(S, O), resp. R : /(S ** O)

Znamená to, že psychické jevy jsou funkcí situace a osobnosti, resp. interakce
situace a osobnosti. Osobnost je zde chápána jako celek dospozic' které spolu
se situací determinují obsah a prriběh psychick1fch procesri, které jsou tak
chápány jako reakce individua na určitou situaci. Ilustrativně pak lze qfše
uvedné paradigma vyjádŤit takto:

g  +  (O ) - -+  R

Situace prisobí na jedince, a ten na toto prisobení (stimulaci) určit1fm zpriso-
bem reaguje, pŤičemž reakce rfnnychjedincri na ttltéž situaci jsou rlizné. ozná-
mí-|i někdo cestujícím v letadle, že je nutno nouzově pŤistát a že tedy hrozí určité
nebezpečí' reaguje každy z cestujících určit1i,m osobitym zpťlsobem: mnozí pro-
padnou panice' někteŤí zachovď1i relativní klid, každ;f pŤitom myslí na něco
jiného. osobnost je pojmenování pro ten individuá|ni celek dispozic k psychic-
kj,m reakcím. kter1i, zprisobuje, že v téže situaci reagují rrizní lidé r zně a že tyto
reakce vykazují určitou jednotu cítění, myšlení, vnímání, pňedstav a snah.

Pojem osobnosti v psychologii vyjadŤuje vnitŤní organizaci duševního života
člověka, skutečnost, že je jednotou dílčích funkcí, že tedy funguje jako jednotnj'
celek interindividuálně odlišnych dispozic, a jako takovf vytváií smysluplné
souvislosti s vnějšími projevy, tj' s chováním individua.
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Psychologické pojetí osobnosti

Z toho, co bylo uvedeno, vyplyvá, že pojem osobnosti nemá v psychologii
hodnoticí akcent, osobnosti je - psychologicky vzaÍo -každy od té doby, kdy
jeho psychika začne vykazovat specificky lidskou formu fungování, k čemuž
docházi,jak poznáme dále, v určité etapě raného dětství. Pojmem osobnosti se
v psychologii něco popisuje a vysvětluje, jak víme. pŤedevším variabilita
a jednotnost (integrita) duševního dění' V tomto smyslu je osobnost v psycholo-
gii chápána jako tzv. hypotetickj, konstrukt:je to termín, ktery vyjadŤuje existují-
cí fenomén, jenž ovšem není plně pozorol'atelny, je však odvozován z toh<r, co
je pozorováno, a má heuristickou hoclnotu (umožřuje objevovat nové poznatky,
neboť jako takov]f miiže bj't podnětem v:fzkumu).

V psychologii se však nedospělo k jednotnému pojetí tohoto konstruktu: tak
již G. W. A|lport (|937) analyzoval padesát definic osobnosti a dnes existuje
ko|em patnácti reprezentativních pojetí osobnosti, která ovšem závisí na pojetí
psychologie samé, jejího pŤedmětu a její metodologie. PŤedevším rrizná pojetí
pňedmětu psychologie vedla k tomu, že dnes existují tak rozdílná pojetí osobnosti
v psychologii: behaviorismus, ktery chápe psychologii jako vědu o chování, chápe
současně osobnost jako systém ťaktor , které chování individua determinují'
resp. jako systém zvykri, které chování vyjadňují (tj. jako systém naučenfch
tendencí chovat se v určité situaci určitym zprisobem); fenomenalismus, kter;f
naopak chápe psychologii jako vědu o vnitŤních psychickych ťenoménech (pro-
živáni), chápe současně osobnost jako vnitŤní strukturu psychickych vlastností,
které určujíjejí chování. od|išnjl pňístup zde vyjadÍuje zejména rozdil konstruktu
g podstaty,. fenomenologové (mentalisté) zdrirazĎují, že osobnost je něco' co je
za jejimi projevy jako jejich podstata, která se plně neprojevuje' je skrytá;
naproti tomu behavitlristé chápou konstrukt jako postulovany,zempirie logicky
odvozeny fenomén a existenci nějaké podstaty osobnosti popírají. Tyto rozpory
jsou v podstatě nepŤekonatelné a poznamenávají psychologii osobnosti vyraz-
nou nejednotností.

Má-li b]i't psychologie osobnosti skutečnou vědou, musí respektovat k non
empirické psychologie, ktery Th. Herrmann (l969) formuluje souhrnně takto:
1. empirické fenomény jsou takové jevy, které mohou b]i't objektivně a spolehlivě
pozorovány, event. měňeny; vyžadují teoretické zpracováni;2. teorie, resp. hypo-
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tetické konstrukty, musí b1ft empiricky pŤezkoumatelné (prověĚite|né), prosté

nrotikIadri. jednotné a explicitní (jasně z danych fakt vypl1i,vajicí); 3. enrpirie

rozho<juje o vhodnosti teorií, resp. je potvrzuje či nikoli; teorie organizují empi-

rické fenomény, proprijčují jim jejich vyznam a pÍipouštějí jejich pňedvidatelnost.

Avšak problém je nyní v tom, co se rozumí pojmenr empirickjl fenomén: behavio-

risté za něj považují pouze tzv. objektivni data, tj. fenomény chování, pokud

možnoměiite|né; rnenta|isté za něj považují také daje o vnitÍních stavech jedince

získané introspekcí a poukazují na skutečnost, že mnoho vlastností osobnosti

neniměÍitelnfch. Jak napi. měňit smysl pro odpovědnost nebo zásadovost? PŤí-

sně empirické pojetí osobnosti jako psychologického tématu rezignuje na filozofic-

ké uvahy o člověku, popisuje a vysvětluje osobnost, jaká je, a nikoli jaká má bj,t,

tj' rezignuje i na normativní vfroky o osobnosti' V pojetích osobnosti se však

setkáváme s vlpovědmi o jeji podstatě. které zahrnují metafyzické nároky, tj.
vypovědi, jež nemohou b1ft pŤísně empiricky prověÍeny. Avšak co znamená pŤísně

empiricky prověŤit, je pro nejednotné pojetí psychologie samo problematické.
Mentalisticky orientovany německ psycholog A. Wellek (l950) tvrdil, že

osobnost nevyvozujeme z proživání a chování, ale naopak, pochopíme-li ',feno-
menologicky..' co osobnost je, rozumíme pak lidskému prožívání a chování;
osobnost proto není teoretickym konstruktem, ale jde o ,,duševní bytí.., které
musí blt nejprve pochopeno jako celek, a to umožřuje psychologická fenomeno-
logie zaměňená na vnitŤní strukturu tohoto celku' tj. na to, jak člověk proživá
svět a sebe Sama V něm. Takovy .'fenomenologick1f pňístup.. však behavioristé
pokládají za ,fi|ozoficky.. a nikoli empirick1f. Vystupuje trr ještě roztlíl vědeckého
afilozofického pojetí osobnosti, ale kde končí věda azačiná filozofie, nemriže byt,
s ohledem na v!še uvedené nejednotné pojetí psychologie a koneckoncri i psy-
chologické empirie' jednoznačně rozhodnuto. A tak se objevují rúzné definice
psychologie osobnosti a pojmu osobnosti, které vyjadŤují zásadní rozdíly v pŤístu-
pu k osobnosti jako tématu psychologie a které vyplyvají ze zásadné odlišného
pojetí psychologie jako vědy, tj. jejiho pŤedmětu a její metodologie' Podle
G' Murphyh o (1947) existují tŤi moŽná pojetí osobnosti: l. osobnost je rozlišitel-
ny jedinec definovany v termínech kvalitativních a kvantitativních odlišností'
v nichž se liší od ostatních jedincri; 2. osobnost je strukturovany celek definova-
teln)f v termínech jeho vlastních odlišitelnych strukturních elementri; 3. osobnost
Je.Strukturované pole organismus-prostŤedi, jehožkaždy aspekt je v dynamické
relaci s každ]fm da|ším aspektem. Psychologie osobnosii je pak de{inována tím,jak má b:it její pňedmět - osobnost - pojat a jak má byt studován. Psychologie
osobnosti tedy vyplyv á z definice osobnosti, a|e ty jsou velmi nejednotné i uvnitň
teze kategorie pojeti. napň. behavioristického' Tak napň. J. P GuilÍbrd (1959)

:::nnuJe 
osobnost jako ,jedinečn vzorec rys .., E. R. Guthrie (l9a4) ji definuje

JaKo...SyStém zvyk .., R' B. Cattell (l965) ji zase definuje jako ,'chování č|ověka
] :."]." situaci... na jiném místě pak pŤesněji jako ',to, co determinuje chováníV detinované situaci a v definovaném naladění...
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Osobnostjako psychologickjl hypotetickj; konstru&r,jako popisny a vysvět|ující
pojem pňedevším vysvětluje několik nás|edujících empirickych fakt: l' duševní
Život č|ověka vykazuje určitou organizaci a dynamiku; 2. duševní život člověka
vykazuje určitou interindividuá|ní variabi|itu. Zák|adními znaky organizace
duševního života individua jsou: l. relativní integrovanost složek, které jej tvoŤí,
a tendence tuto integrovanost (jednotnost) udržovat sjednocováním poznávání,
cítění a Snah, resp. udržováním psychické rovnováhy] 2. relativní stálost jeho
psychickych vlastností a jejich relativni autonomie' obecně pak platí, že duševní
život člověka tvoŤí celek, z něhož mohou b]i't jeho jednotlivé funkce a vlastnosti
jen umě|e vyabstrahovány, pŤičemž tento celek má interindividuálně odlišné
kvality. Těmito znaky lze nyní vymezit psychologick1f obsah pojmu osobnosti,
i když zajisté nikoli s nárokem na samoziejmou pŤesnost. A tak pojem osobnosti
v psychologii vyjadŤuje: organizovany, dynamicky a interindividuálně odlišnjl
ce|ek psychofyzick1fch dispozic, determinující pr běh a projevy psychick1ích
proces (reakcí)' Základními ítkoly psychologie osobnosti podle Th. Herrmanna
pak jsou: I. vytvoŤení deskriptivního systému' ktery by popsal osobnost jako

celek i její jednotlivé složky, kteft z něj lze popisně vydělit; 2. vysvětlení rozdíl-
nosti v psychicklch vlastnostech jedincri s ohledem na stanovené deskriptivní
znaky - k tomu lze pňipojit další írkoly; 3. vysvětleni organizace a dynamiky
osobnosti. S tím pak souvisejí následující zdkladní témata psychologie osobnosti:
1. geneze a utváŤení osobnosti,2. struktura osobnosti,3' dynamika osobnosti.
Tato témata budou pňedmětem našeho dalšího vfkladu'

osobnost je tedy chápána jako hypoteticky konstrukt' ktery má funkci popis-
nou a vysvětlovací (deskriptivní a explanační), pŤičemž hypotetické konstrukty
jsou fenomény' které jsou brány jako existentní (existující), ačkoli nejsou pozoro-
vatelné pŤímo, n1|brž jsou z toho, co je pozorováno, vyvozovány. Pojem hypote-
tického konstruktu má vyznamově blízko k pojmu intervenující proměnné, ale
ty jsou chápány jako postulované, uvnitň osobnosti prisobící činitelé, které jsou

operacionálně definované a které intervenuji ve vztazich S-R jako aktuálně
prisobící procesy - slovo ',proměnné.. tu právě poukazuje na to, že jsou chápány
jako proměnlivé měňitelné veličiny:takovymi typickymi intervenujicími proměn-
nymi je napŤ. aktuální riroveř vzrušení nebo délka hladovění. V tomto smyslu
tedy nelze zaměĚovat termíny hypotetické konstrukty a intervenující proměnné'
Je však vhodné uvaŽovat ješté vztah mezi pojmy konstrukt a podstata, kter1 je

ovšem určován zák|adnim pojetím osobnosti. Naznačuje to následujíci rozdi|:
osobnost chápaná jako systém faktorri chování (J. P Guilford' 1959) a osob.
nost chápaná jako ,,duševní bytí..(Ph. Lersch' l951). První pojetí by bylo
označováno jako ,,vědecké.., druhé jako ,,filozofické.., resp. ,,fenomenologic.
ké,,, což mnozí psychologové chápou jako protiklad. V prvním pňípadě je

osobnost chápána jako hypoteticky konstrukt, ve druhém jako podstata. Podle
G. w. Allporta (1963) je osobnost ,'něcoo., co je za chováním, ale mriže bft
označováno jako podstata i jako konstrukt. Podle Th. Herrmanna (1969, s. 37)
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*lvsluDUje trojí druh vj,povětlí o osobnosti: l' vypovědi o její podstatě s nretafy-
,,i"ui,^i 

nároky, 2. v1fpovědi provizorni povahy, vycházejici z nutnosti určitych

-*'í' :. vypovědi vyjadňující konstrukt v pŤísném smyslu. Správnost vypovědí

^'.""ir'}n a druhého druhu nemriže byt ověňena prostÍe<lky pŤisně empirického

l..',,nrování: ..Empirické Í.enomény jsou takové, které mohou byt pozorovány
j ' l ;"t . iune a spo|ehl ivě.. (Herrmann, |969, s. 43). Avšak sám problém metodo-

i"J"re objektivnosti a spolehlivosti je teoreticky sporny (napĚ. objektivrrost

'. 
.*,.,olehIivost 

introspektivních vypovědi' piiměienost a hodnota urciitych

)".l'ot'.l měŤeni atd.). H. Thomae (l969 s. 58) v tomto smyslu hovoňí o ,,nomo.

tetické redukci osobnosti.. na mode|y mozku. na určité analogie, na principy

učení. kognitivrrí' psychoanalytické a jiné modely - obecně jde o redukci na

zákonitosti chování a oblíben1fm modelem, resp. analogií osobnosti byl počitač;

z'a lniverzá|ně vysvětlující pojem je pokládáno učení. Avšak každá vj,pověď

o osobnosti poukazuje na určité pojetí její podstaty, chápeme-li podstatou <lále

neanalyzovate|Irou, ale pťrsobící entitu. v tomto smyslu Za podstatu osobnosti
je chápitna: pudovost (Freud), Soustava zvykri (Skinner), hledání smyslu bytí
(Frankl) atd.Zdá se byt logické, že nejprve musím vědět, co zkoumám, abych
věclěl' jak to mám zkounlat. Postulát ve vYznamu hypotetického konstruktu
naznačuje ,,podstatu.. ve vyznamu vědecky Zjištěné |unkce (osobnost jako
činitel organizace duševního života a jako produkt této organizace). osobnost
se nerealizuje ze sebe sama, ale ze vzÍahi ke svému Životnímu prostŤedí, a je
zvláštnirn zptisobem bytí' tj. jsoucnem svého druhu. A. Wellek (1955) k tomu
uvádi: psycho|ogie je věda o duši' jejin ukolem je určit její podstatu, ale
vědeckymi metodami, a jejím pŤedmětem jsou empirické jevy' ale ty se nedají
interpretovat ze sebe sanrych; osobnost pak není err,rpiricky fenomén, ale
teoreticky interpretačni pojem, ktery prop jčuje pozorovanym jevrim smysl. To
potvrzuje tezi, Že nejprve je nutno vědět čím osobnost je, aby bylo možno
chápat její projevy. Proti tomu Tlr. Herrmann (l964) uvádí: osobnost jako
konstrukt neni na začátku, ale na konci zkoumáni' neboť konstrukty z pozoro-
vatelnych jevri teprve vycházejí jako postuláty z nich logicky odvozené, které
mají pozorované vysvět|it; vj,xkum osobnosti mŮže probíhat, i když pojem
osobnosti není pojmově zcela vymezen a probíhá ve dvou směrech: 1. jako
popis vyvoje systému a 2. jako vysvět|ování rozdílnosti (variance) v chování
jednotliv]fch individuí s ohledem na zave<lené popisné znaky. Dliležitymi
aspektyjsou tu konzistence a kovariace: první vyjadňuje rozsah, v němž subjekt
v rrjznych srovrratelnych situacích a v iozdílnych časovych r|rsecích vykaiuje

' 1tejne chování; druhé poukazuje na společné variováni dvou nebo více znak ., S tím souvisí tlvě charakteriitiky osobnosti: l. osobnost jako individuální
struktura a dynamika chování, 2. osobnost jako otevňeny systém interakcí
tndividua a jeho životního prostŤedi. UvaŽovany vztah mezi empirií a konstruk-
ty (k nimŽ v psychologii nepatŤí jen pojem osobnost' ale fikticky všechny
tsrrDlflY psychickych funkcí) lze pak schematizovat takto:
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emp i r i e  a*  kon s t r u k t y
teofle

Teorie tu vystupu.|e v několika rovinách: pŤedevším jako teorie dalších dilčích
konstruktri (vlastností osobnosti' postojri a jínfch strukturálnich prvkri atd.;
a dále iako teorie vyzkumu osobnosti (tj. jako její metodologie). Zristaneme.l-i
u tolroto pojetí, které dnes v psychologii osobnosti pŤevaŽuje, i když není !g2
problémri, je nutno vytknout existujíci rozdíI mezi vědeckilm a tilozofickjrn
pojetím osobnosti, i když' striktně vzato, i ryze empirické pojetí osobnosti
vyjadŤuje také určitou filozofickou pozici k jejímu pňístupu, a sice tzv. logick$
ernpiricismus jako novou fázi pozitivismu. Spor o pojetí vědecké objektivnosti
a pŤiměňenosti ,,vědeckych metod.. tím není odstraněn. A tak Se tento rozdíl
dnes prezentuje - poněkud nepiesně - také jako rozdíl v názorech na pojetí
empirie (patŤi sent napŤ. také intuitivně ,,zpracované.. klinické zkušenosti?)
a jako faktick1f rozdíl behavioristického a fenomenologického pňístupu k osob.
nost i .

V pÍevažujícím behavioristickém pojetí osobnosti se uplatřují následující
analytické elementy charakterizující individu lní chovdní (podle E. Rotha, l969,
s. 37 násl .):
' v|astnosti osobnosti: deskriptivní charakteristiky dispozic;
_ zvyky.. relativně pevná spojení S-R, tj. habituální, naučené reakce;
- faktory: hypotetické vnitÍní determinanty zprisobu chování;
- motivy: hypotetické vnitŤní determinanty směru chování;
- role: kulturou strukturované projevy sociálních vztahri;
_ postoje: komplexní elementy hodnotících vztahri;
- jáství (ego): hypoteticky princip organizace a dynamiky chování.

Dále je však nutná určitá charakteristika osobnosti jako funkčního systétrut,
neboť za takovy systém mriže byt pok|ádána, a tato charakteristika vymezuje
vztahy mezi jejími složkami a jeji vztahy k životnímu prostŤedí, její systémovou
povahu. Živé systémy, k nimž patŤí i osobnost, se vyznačují tim, žejejich činnost
je učelně organizována, pňičemž se udržuje určitá uspoŤádanost prvkri systému.
Ten se dále vyzrračuje tím, že je otevŤeny, tj. tvoŤí funkční jednotu, v našem
pŤípadě na jedné straně tvoňí tuto jednotu interakce osobnost - organismus, na
druhé straně osobnost-Životní prostňedí' A. Rappoport (1968) uvádí. že
- zhruba Ťečeno - ''systém je svazek vztahÍl,,,jeho prvky jsou vzájemně závislé
a jsou určit1fm zp sobem uspoÍádány a jeho činnost se vyznačuje seberegulací.
osobnost je autoregulující systém, ale co je cílem jeho činnosti, resp. existence
v bec, nelze zjistit prostŤedky vědy; těmi |ze pouze konstatovat, že ci| systému
je v něm samém a že je to sebezachování a r st, resp. udržování dynamické
rovnováhy, ale to jistě nevyjadiuje smysl lidského života, ten není vědecky
identifikovateln . A také evoluční hledisko, které uvádíme dále, nepostihuje
nutně smys| lidského života:jde tu o geneticky program' jehož cílem je uchování

|Ť

;ivota iedince a druhu. Zda to vyčerpává problém smyslu života, je ovšem

1,,I,uo. s tím souvisi i problém transcendenttilní dimenze lidské osobnosti: mnohé

]"."!ae"l. tomu. jak ukazuje tzv. transpersonální psychologie studujíci fenomé.

l]"..' 'zsireneho vědomí či mystickych zkušenosti, že osobnost má transempiric-

l,l,, ain''.n'i . tj. že vykazuje vlastnosti či latentni dispozice. které nejsou pňistup-

]žieznv' metodám empirického vyzkumu a poukazují i na to, že naše pojetí

,l'u1.eno'tije v podstatě určitym druhem konstrukce. Poukazují lla to už určité

ooznr t k Y ParaPsYchologie'.-D' 
Coon ( l981) podává následující zkrácené srovn ní tÍí píístupú k psychologii

osobnosti':

H  l c d  i  s k o Psychoanalyza Behaviorismus Humanist ická
psychologie

Názor na l idskou
povahu

Je chování svobodné
nebo determinované?

Základní motivy

Struk(ura osobnosti

Role nevědomi

Pojcti svědomí

Vlvojovyi d raz

Bar icry osobního
rristu

negatlvnl

detcrminované

sex a agrese

id, cgo, super-cgo

maximalizovaná

super-ego

psychosexuáIní
stadia

nevědomé konflikty,
fixace

neutrální

cleterminované

,,drivy" (popudy)
všeho druhu

zvyky

prakticky
neexístující

sebe-zpevřování

krit ické situace
učení;
identiÍikace
a imitacc

maIadaptivní
zvyky; patologické
prostŤedi

pozitivní

svobodná volba

sebeaktualizace

jástvi ( ' 'self.)

minimalizovaná

ideální já' proces
hodnocení

vyvoj obrazu
sebe sama (,.self-
-image")

podminky hodnoty;
inkongruence

Poznámka: uvcclené termíny jsou vysvětleny dále v textu.

Podle Th. Herrmanna (l969), jehož pojeti možnych pÍístupťr psychologie
osobnosti k pŤedmětu svého studia tu již byly naznačeny a u něhož se objevuje
pŤísné zdriraznění jejiho empirického základu, se v současnosti objevují dla
modely zkoumtiní osobnosti:

l. Model fenomenalisticky:
a) nejprve je poznáván empiricky stav ,,osobnost.. ve své pňirozenosti

a podstatě;
b) potom je poznany a určeny stav podrobněji zkoumán.
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2. Model behavioristick :
a) primárnije pozorování, resp. měŤení empirick]ilch fenoménri;
b) k popisu a vysvětlení těchto empirickych fenoménri jsou zaváděny hypq.

tetické konstrukty a na zák|adě dalších dat a rozšíÍenfch poznatkri jsolr
pak precizovány.

V uplatiiování těchto modelri však vystupuje Ťada problénrri' jejichž Ťešení je
ve|mi obtíŽrré' rreboť současná psychologie se nacház'i v tZV. ,,pre-paradigmatic.
kém.. stavu (T S. Kuhn, |974), tj. nemá obecně závazny pÍedmět a Z něho
plynoucí obecně záv.aznotl metodoIogii a metodiku, jak to vyplyvá z nejednot.
nosti v základních pňístupech k pojeti psychologie. Pojmy používané fenomeno.
logy mají často velmi neurčity obsah a mlhavě vymezené požadavky' Co je to
napÍ. ,,pÍirozenoSt.. osobnosti? Naproti tomu behavioristické postuláty vyjadŤu.
jí často velké zjednodušeni faktické problematiky, a tim ponechávají mnoho
podstatného Stranou. To se tyká zejména mnoha behavioristy zdrirazřovaného
poŽadavku po operacionalizaci a měŤení psychickych fenoménri. Zásadni otáz.
kou plynoucí z vyše uvedeného behavioristického modelu je, které empirické
fenomény piíslušejí k tématu osobnosti. Je zŤejmé, Že nejprve tu musí blt
koncept osobnosti, aby bylo možno posoudit, co z bohatství psychickych jevri
u člověka k němu pŤísluší. Podle D. J' Lewise (l963) pojenr osobnosti vyjadŤuje
tyto charakteristiky: l. ,,relativni jednotu osoby" a 2. to. co je pro osobu
.,habituální... Je to pro rozvoj psychologie osobnosti postačujicí?

Psycho|ogickou problematiku vztahu.iící se k vlastnostem osobnosti shrnuje
E. Roth (l969' s. 43) v následujícím pňehledu:

Zp r i s ob  u rčov án i  r y sú

a) verbální
o  s o b n o s t i :

b) adverbiální c) adjektivní d) substantivní

t o m u  o d p o v i d a j i c í

a) N ieši rilohu
a odpo."'idá
na otázky

v e r ba l i z a c e :

b) N Ťeší správně
ulohu a odpovidá
rozumně na ot1rzky

c) N je inteligentni d) N má vysokou
intel igenci

t y t o  v y r o k y  n r a j í  v ěde c k  p r i v od :

a) popls b) zhodnocení
konkrétněprobíhající individuálníchování
chování je reprezento- je vztahováno k mě-
váno v iečovych iitkŮm a k normánr
symbolcch a je zobccĎováno

c) I. abstrakce

z pozorovaného
chování je usu-
zováno na rys
osobnosti

d) II. abstrakce

z vysouzeného rysu
osobnosti je usuzováno
na nadindividuální
podstatu ncbo kategorii

p i i t om  v y v s t i i v a j i  t y t o  p r ob lémy :
pÍiÍaz'ovánisymbolŮ konzistcncejed-
(obecně) k událostem notnych podmínek
(konkrétním, jed. chováni' nebo
notliv m) situačních vztahrj?

obecnost, nebo
specifičnost
vlastností?

univerzalita, nebo
singularita vlastností?

t 6

Všechna uvedená témata pŤedstavují dosud otevňené problémy, počínaje pro-

'r;mem vztahu mezi označováním a označovan1ilm (tj. napĚ. problém vztahu
"l]lr'.,toeické terminologie a ,,pŤirozeného jazyka,., z něhož pocházejí také

ll1n.'u 
"l"',"osti 

osobnosti) až po prob|ém Srovnatelnosti sitLračních podmínek'

|i";énz mriŽe byt usuzováno na konzistenci té které vlastnosti osobnosti, a Zda,

]i". o'oe mriŽe byt navenek obvyk|e pozorovaná inkonzistence rys osobnosti

in.J,p'..ouana 
pŤece jen jako projev konzistence vnitŤní. zzl' jakych podrnínek

"u'tupuji 
obecné vlastnosti, které existují jen vzácně atd.

, 
Rozdílné pŤístupy k psychologii osobnosti se projevují nejednotností i tam,

kdeie aplikuce psychologie osobnosti v praxi nejdriležitější, v klinické psychologii

tv piychodiagnostice a V psychoterapii), v pedagogické psychologii, v psycholo.
,píi.Íizeni 

a v da|šich oblastech. Rozdíly v uveden ch tňech pňístupech jsou

iodstatné a zalim. zdá se, že nepŤekonatelné.

osobnost a role: ve Starší psychologii Se rozlišovaly pojmy osobnost (vnitňni

psychická podstata člověka) a osoba (vnější veŤejny projev psychiky člověka)
ano|ogicky k rozlišování podstaty a jevu. osoba (lat' persona, p vodně maska
herce, v níž vystupoval na jevišti) byla chápána jako neautentická osobnost, jako
jakási veŤejná fasáda často zastírající skutečnou vnitŤní podstatu, nebo ji naopak
pňedstírající. Psychoanal1 za chápe člověka v psychologické rovině jako dicho-
tomní (dvojč|ennou) bytost, ovládanou z jedné strany principem slasti (pudy)
a z druhé principem rea|ity respektujícím požadavky vnějšího světa a vyrovná-
vajicím napětí mezi pudy a osobní morálkou, která je často v rozporu s tím, po
čem člověk tajně touží. Pojem osoby byl později nahrazen pojmem role, ktery
vyjadÍuje to' co se od člověka očekává V určitych situacích a s ohledem najeho
věk, pohlaví, sociální Status a konkrétní společenské funkce (napŤ' lékaŤ' učitel,
hostitel). A znovu byla nastolena otázka, zda je chování člověka v rolích proje-
vem jeho psychické autenticity, nebo zda jsou role jen ,,odložitelné masky..,
které lidé pÍijimají' aby vyhověli požadavk m morálky, slušnosti apod. Existují
nepochybně role, s nimiž se člověk více či méné ztotožĚuje, a role, které odmítá -
u p:\ua v nich vystupuje, pocituje je jako donucení. Lidé neradi pÍijímají role,
v nichž se cíti byt využíváni, ponižování, omezováni apod.; homosexuá|ni žena

a) ztotožnéni se s rolí: b) odmitnuti role

Obr. I Vztah osobnosti a role (O a R) 1 . .

,  l i  i  . - t ?

' J  . '

*!i
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nemriže dost dobŤe pŤijmout roli normální manželky. Ale existují také naop1\

role, rJo nichž člověk postupně vrťrstá a chápe je jako své pŤirozené povinnosq

(napŤ. role otce, matky), méně se m.ŮLže ztotožnit napŤ. s rolí žáka, zaměstnance,

vojáka. JeJi určitá role vfrazně odměůována,stává se zdrojem uspokojení a není
pociťovánajako něco nevlastního, vynuceného. Rozhodující je tedy míra ztoto|
nění se jedince s rolí a to, jak je jeho vystupování v dané roli odměřováno. Míra

ztotožněni se s ro1í je u rriznych jedincri rizná. Jedinci pŤísluší ce|y systém ro6,

kterf mriže b t více či méně vnitÍně jednotn;f' Mnohé role se stávaji zdrojem

novych motivací (manŽel, otec, začínající podnikatel). Proto také ostré odlišová.

ní role a osobnosti je nesprávné, i kdyŽ existují pŤípady, kdy je role pociťována

jako zátéž a je v tomto smyslu spojena s nošením masky, pokud je vykonávána.

Sociolog R. Linton (1945) chápal role jako aktualizovany, resp. dynamick!

aspekt společenského statusu, tj. společenského postavení jedince. Ten je určo.

ván ietro pohlavím, věkem a pozici v žebŤíčku moci (resp. tzv' socio-ekonomick!

status,jakoje napŤ. nadŤízenf). S tímje pak spojeno očekávání sociálního okolí,
jaké bude chování jedince s určitÝm Statusem v určité situaci (napŤ. očekávání

nadŤízeného vztahující se k chování mladšího muže, jemu podŤízeného irňedníka,

kter;f vstupuje do jeho kanceláÍe apod.). Role však vždy vyjadŤuje individualizo.

uunj u,o'"" očekávaného chování, tj. individuální pojetí toho, co se v té které

situaci sluší učinit' jak se v té které situaci určit1f jedinec má chovat. V tomto

smyslu se pak něco jiného očekává od dítěte než od dospělého' něco jiného od

dospělého mladšího muže než od mladšíženy atd. Tato očekávání však pŤicháze.

ji z titznych Stran a zak|ád,aji trutltivariantní aspekt role, napÍ. chování dítěte ve

školní tŤídě, jak to znázorilje následující schéma:

I
i

spolužáci

;:'J:illffJ:
Z rriznosti takovych očekávání, a|e i z odporu k určitfm rolím u individua

samého vzniká konflikt rotí (napÍ' muž, kter se nechtěně stal otcem, revizoÍ,

ktery je nucen krft podvod, homosexuál, kter! se oženil, aby skryl své sklony

upoá.). Jedinec sám považuje určité ro|e za periferní a jiné za centrá|ni, tj.

některé za méně a jiné zavíce driležité či rozhobuj ici, cožmriže mít jen dočasnf

charakter. V sociální psychologii je analyzován proces pÍebírtÍní rolí (,,ro|e.

taking..) obvykle v termínech sociálního učení a-ve vztahu k pojmu 9.,o9ní
identity. P|aÍi, že:,,Teprve když se vložím do pozice druhého a z této pojímáP

sebe sama, dospívám k vědomí sebe sama - mé identitě.. (G. H. Mead, zde podle

Th. Herrmanna a E. D. Lantermanna, 1985, s. 43). Svou identitu tedy jedinec

l 8

rodiče

. ,..A qž v komukativní konfrontaci s druh]imi lidmi a v rolích, do nichž
zísxav.1..""' tuto Svou identitu do jisté míry uchovává, nebo j\ ztráci. Zváta

":,ul:],";;;-;ná opak seberealizace, tj. ztrátu možnosti b:ft sám sebou, což je

;f*"Éilil"fi :lrrgl'fi illlfJií,tilii;t'l:lTíH'"Ti:i:"-Í::J:1:
l.1l;'i'.j;it7"ul 

Identita je konkretizací individuality, resp. její podstatou.

q tírn souvts| | vztqn indivitlua a role, kter]f podle Ph. Lersche (|964, s. l75)

JyjadÍuje toto Schéma:

d ivergence

(role individuu,,nePadne")
ko n  ve  rgence

(role individuu "Padne")

identifikace s roli individuální
odchylka
(modifikace role)

nenr zpracovana

vykonávání role pozvo|né navykání vnější pÍizprisobení odmítnutí role

z učelově racio. (vrristání do role) pii latentním (manifestní protest)

nálních motivri protestu
(vnějši pŤizpri.
sobení pňi vnitňní
distanci jako
modus vivendi)

Podle Lersche zvláštním pŤípadem plné identifikace s rolí je čist5i ',funkcionáÍ,,,
kterjl se vytvoŤil v totalitárních systémech, u něhoŽ nelze očekávat, že cítí, myslí
a koná něco jiného než to, co od něho vyžaduje jeho funkce; ,je perfektně
fungujícím členem aparátu.. (,,aparátčík..).

V termínech rolí ve vyjadŤuje pouze deskripce chování, které však mriže byt
vysvětlováno jen v termínech motivri. Za sociálním chováním individua je tedy
nutno hledat jeho vnitňní smysl (jeho psychologické drivody)'

le zpracovana
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I

Biologická determinace osobnosti

Člověk je sice definován jako společenská bytost, ale je také bytostí biologickou,
což mu pŤipomínají jeho fyziologické potŤeby a tělesné funkce. V tomto smyslu
je člověk současně bytostí pňírodní a společenskou' i když své pňirozené fyziolo.
gické potňeby, jako je napi. potŤeba jídla, uspokojuje kulturně určenymi zprisoby
(pŤíprava jídla, stolování)' Biologická determinace se projevuje již pŤíslušností
k určitému živočišnému druhu v jeho druhově specifické stavbě a činnosti
nervové soustavy, napň. v anatomickych a fyziologick1fch zvláštnostech smyslo.
vych orgánri, které determinují druhově specifické vnímání světa: proto napŤ.
svět včely nebo psa je jiny než svět člověka, ktery není schopen vnímat infračer.
vené spektrum jako včela nebo ultrazvuky jako pes. Zák|adni biologické determi-
nanty,jejichž souhrn se označujejako konstituce' tj. vrozené uspoňádání organis-
mu, tvoŤí pňedevším: 1. evolučně preformované programy chování, 2. dědičnost.

Evolučně preformované programy chování jsou tvoŤeny systémem vrozenych
reflexri, resp. jejich soustav, instinktri' které zajišťuji piizptisobení základním
podmínkám života, resp. uspokoj ováni zák|adních životních potŤeb. Vrozenym
chováním (potravové, orientační, obranné a jiné reflexy) je zajišťováno nejen
fyzické pÍežítijedince, ale i druhu (sexualita). Vrozené mechanismy učení, resp.
podmiĚování' zajišťují vylživáni zkušeností, a tak i pŤizprisobování se proměnli.
vlm podmínkám Života. U člověka se uchovávají také určité instinktivní tenden.
ce, byť' v reziduálních formách, obsažen ch v rriznych zprisobech sociálního
chování (agrese, obrana osobního teritoria, imponování mužri pŤi ucházení se
o sexuálního partnera, sexuální reakce a další). Takové tendence, resp. reakce,
jsou vyvolávány tzv. uvolřovacími schématy, znichž typické je,,schéma sexuál-
ního partnera.., běžně nazyvané žensk! nebo mužsky ,,sex.appeal.. (sexuální
vyzva), které vyvolává tendenci k sexuálnímu styku. Tzv. sociobiologie
(E. o. Wilso n, |978, a další) se snaží prokazovat pÍítomnost evolučních strategií
v rriznych formách lidského chování, a tak i jeho pŤíbuznost s chováním zviÍat
(napŤ. stejné strategie evoluce v sexuálním chování lidí a zvíŤat).

Jeden z pŤedních pŤedstavitel sociobiologie D. Barash (1979) soudí' že evoluce je proces repro.
dukce genri individua a že individua, zviÍeci i lidská, mají tendenci chovat se zprisobem, kter!
maximalizuje možnosti jejich genetické reprodukce. Biologie a kultura pracuji v tomto smyslu
společně a kultura je v podstatě extenzí biologie. Tak napŤ. soužití muŽe a ženy v manželství je
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.^-'i cvoIučního programu zachování druhu: ncjde jen o zp|ozeni novÓho jcdince, ale i o jcho
.*..i]."i 

.ln ŽiVota a péči o něj, což zajišťuje kulturní instituce manžclství, resp. rodiny, která so, mimo

l]",''",n'euj" dě|bou péčc rodičri o děti. Rodičovská láska jc V tomto smyslu cvolutivní stratcgie;

]l.li,.,'..,.li.t' k di'tcrn je sklonem gen postarat se o kopie sebc samych (Barash): investicc do dítĎte
'.. '].-,,r;,ui. zprlsobi lost otcc imatky a rodičovská láska je tcdy určitym druhem sobectví. Některé

ll1.].,'.',."li svir právě vržená mlád,ata, jsou-li vystavena silnym stresŮm' napň. nemají.li pro ně
' i . ']., i .r 

ooIrJ! 'y. protoŽe tu jde o ,,špatnou investici. .; myši a kiečkové za stejn1i 'ch podminek svá

"::;;; '  noŽirLri i  a zabijení děti ve špatnych cxistcnčních podmínkách se objcvujc i u l idi, napň.
n l l i l u ( r " '  |  - . -

r''et,.m p.u.lut.tro' !l1d1m1ru 
na sovětské Ukrajině. Láska je prostňedkem evoluce; jestliže se změní

]^,i. inr.v. ta nichŽ'jc |unkČni. ztráci sv j vyznam.
*. 

l;;"" strategi i  cvoluce je biogenní žárl ivost: na proniknutí cizího samečka do teritoria během

nánrluv rcaguji samečkové, držitelé tohoto teritoria, agresí v době páŤení, aby zabránili reprodukci

.',,i.1' g.nú. u ptákri a jin1;ch druhri zvíiat po nakla<lení vajíčck samičkou tato samčí agrcsc vriči

samečk m stejného druhu mizí. Smysl této agrese je jasny, má zabránil tomu, aby samička byla

oi,ioanlna jin:.Ím samečkem. Lzc však tyto poznatky picvádět i na člověka? Žárlivost muŽťr je často

motivována komplcxem méněcennosti, mŮže byt projekcí vlastních sklonťr k nevěŤe, múže vycházeÍ

i z goneralizované tendence k vlastnictví (manželka jako druh vlaslnictví), má tedy spíše motivy

osvchologické a biogenni stopy tu |z'e téžko shledávat.

Dobry evolutivní dúvod má však vyběr trvalého sexuálního partnera u žen. U zvíiat se samci

uchá7cj|o samičky tím, Že pŤedvádčjí svou sílu (imponování jako složka ,,námluv..), neboť samička
si vybirá nejkvalitnějšího samečka. Samci něktcrych druhťr zviŤaÍ v době páiení a v piítomnosti

samičky často pieháněji točné chování vriči objektrim, kter}Ích si jinak nevšímají. U kulturního
člověka sc imponování mužri ženám projevuje rrizn mi |ormami kultivovaného exhibicionismu
(vychvalování se, pŤedvádění společenskych a jin ch možností, inteligence apod.). Programem
evoluce jc piipoutávání muže a ženy prostŤednictvím sexu, ktery v tomto smyslu je' jak to Ťekl již
Schopenhauer, ,,lstí pŤirody.., ale sex je ncjčastěji od plození odlučován.

Na otázku, k čemu je sex, odpovídá Barash takto. Pohlavní rozmnožování .je interakce samce
a samicc' muže a ž'cny, a to je biologicky v 'hodnější ncŽ nepohlavní rozmnožování dělcním buiiky
u mikroorganismri' neboť pii pohlavním rozmnožování dostane potomek kombinaci genri otce
i matky, čimž sc zvyšuje pravděpodobnost pokroku v adaptaci tím, že se u něj mohou objevit
dokonalcjší vlastnosti tím spíše, že tato interakce je ze strany samic v bčrová. Sex jc evolučním
vynálezem vyvojově vyšších organismri. Dokazuje to pÍíklad živočichri, kteŤí se rnohou rozmnožovat
oběma zp soby (napi. určit <truh ráčkri, listov5ich vší a další); žr1i-li vc stabilním prostŤedí,
rozmnožují se nepohlavně, ale objevi.li se v jejich Životním prostie<lí větši změny, vyžadující dokona-
|cjši adaptaci, vyvstává generace s pohlavnim rozmnožováním, která dává svym potomkrim novou
kombinaci genri. Samičí sklon k vyběrovému páňení dobie ilustruje i určity druh hcrma|roditních
{1 ; kaž<rÝ jedinec je současně samičkou i samečkem' má součásnč varlata i vaječniky. PŤesto se
vŠak 

-oplodĚují vzájcmně, nikoli sami scbe; aktivní nutí kc kopulaci pasivní; jeden a tyŽ jedinec

l|]:ul"j..''.nle a ncvybiravějinéjedince, aleje vybíravy, když má b!,t sám oploáněn: trto čcrvyjsouaxttvni, kdyŽ uvo|ůuji své semeno, ale nepoddajní a vybíravi '  když jde o jej ich vajička (Barash).

* 
Chování člověka je ovlivĎováno geny již tim, tvrdí Wilson , že geny prisobí na

p::T.a ovlivnuji tak zpracovávání informací ve směru evo|utivních programri.

}]l]:k 
j"." tomto smyslu behaviorálně egocentricky' ale jeho chovánije Součas-'|c nastroJem cí| evoluce a jeho individualita je pouhá iluze. I takov ' obecně

:1.:':-"'9'k. 
kultury považovany zprisob chování, jako je altruismus (nesobeckyUoetavy vztah k druhym lidem), tvoŤící napň. podstatu kŤesťanské etiky, lze

|"'.o]:.*i':.'"a najít v chování zviÍaÍ, napŤ. včel bránících pňed vetňe|cem rilc umlraJicich po použití žihadla. Ačkoli jsou mnohé poznátky sociobiologie
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I
nepochybně zajimavé a ačkoli je v psychice člověka jistě vic biologického, než se
donedávna pÍipouštělo, ačkoli zŤejmě existuje ,,koevoluce genri a kultury.., jakoi
i určitá homologie lidsk]i'ch a zvíÍecich instinktťr, je sociobiologie podrobována
z mnoha stran ostré kritice a je jí vyt;fkán extrémní naturalismus v pojetí člověka
i kultury. Je také nutno rozlišit zde fakta, jejich interpretaci a zobecnění vykladu
etologickych poznatkťr na člověka. Kromě toho je nutno rozlišit klasickou
sociobiologii Wilsonovu a umírněnější pozici některfch jejich současnlch pŤed.
Stavite|Ů.

Dědičnost znamená pŤenos vlastností z jedné generace na druhou. Nositeli
dědičnosti 1sou geny, kteréjsou součástí pohlavních buněk a obsahují substanci
Zvanou dezoxyribonukleová kyselina (zkr. DNK); ve struktuňe genu je zakÓdo-
vaná dědičná informace, jejíž funkci je Íizeni stavby a vyvoje orgánri a tkání.
Geny jsou umístěny v chromozomech buněčnlch jader, pŤičemž každy druh
choromozomli, napÍ. těch, které určují pohlaví dítěte, má svou charakteristickou
skladbu a soubor genri. Genetická informace Se pŤenáší z rodičri na děti pŤi
početí, kdy spllvají pohlavní buĚky (gamety) muŽe a ženy, z nichž každá
obsahuje polovinu nezbytného počtu chromozomri; pňi početí se vytváŤí jediná
buĚka s plnym počtem chromozomri. Soubor pŤedan1fch genri vytváŤí genotyp,
vrozeny komplex zděděn1fch vlastností (barvy vlasťt, očí, Stavby těla, stavby
a činnosti nervové Soustavy' enzym atd.). Vlivem rriznych faktorri se mohou
geny měnit, prodělávají mutaci, která je vychodiskem evolučních změn. Dědič-
nost psychickych v|astností je daleko méně prozkoumána neŽ dědičnost vlast-
ností tělesnych determinují ji tzv. Íídící geny, které určují produkci enzym
a hormonri ovlivriujících činnost mozku: ,,Dědičnost zplisobri chování spočívá
v první Ťadě v dědičnosti stavebního plánu mozku.. (G. Breuer' l98l). Yyrazné
je dědičností ovlivněn temperament (dispozice ke vzrušivosti). Zděděné dispozi.
ce však mohou bj't dále utváÍeny vlivy prostňedí, zejména vychovy, nejsouJi
dány v extrémních hodnotách (napÍ. pŤiliš silná vrozená vzrušivost). Proto také
s pŤibyvajícím věkem jedince vlivu dědičnosti v jeho chování ubfvá. Vliv dědič.
nosti na psychiku jedince' zkouman1i obvykle srovnáváním mentálních qfkonri
odděleně žijicichjednovaječnych dvojčat (která mají identickou vrozenou qfba.

vu), se však zjišťuje velmi nesnadno, protože nelze spolehlivě vyloučit vliv
prostňedí. V utváÍení temperamentu a inteligence má nicméně dědičnost nezane-
dbatelny vliv, kter! v nepŤiznivych pÍípadech lze korigovatjen zčásti vychovou.

Není-|i člověk tak dokonale vybaven instinkty jako zviÍaÍa. musí tento nedo-
statek kompenzovat vyvinem určitych zprisobilostí, které zajišťují jeho pÍežití

a VZeStup,,životniho potenciálu..(A. Geh|en, |916).Touto kompenzací jezÍď;mé

vyšší uroveri inteligence a vyvoj dalších psychickj'ch, specificky lidsk]fch funkcí'
jako je napÍ. fantazie. Nedostatečnost biologické vybavy pro fungování člověka
v podmínkách společenského života pŤekonává proces socializace, za|oženy na

schopnosti učení, které probíhá jako více či méně ňízené sociální učení (vychova)
v rámci rťrznych společenskych institucí (rodina, mateŤská škola, škola atd.).
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.,.:xi nnteflCiál učeni a poznávání unrožni|a člověku postupná mutace stavby
nyi"."|,..i 

mozku a zdokonalováni jeho funkcí vlivem pŤedmětnych činností
u 

ili.l.*in1 m|uvené ieči. A tak se postupně vytváŤela nová forma behaviorálně

i'Í^"l.t. rovnováhy: rovnováha chováni piiroda pierristala v rovnováhu
.il.l.ir - kultura. Terminem behaviorálně ekologick rovnováha označuje

Tl"" ' ."o. ( l985),.rovnováhu mezi fy logerret icky programovanym potenciá-

l.--"t.. a pudu a pňirozenym prostŤedím'.: v podstatě tu šlo o postupné

^,'''.l 'ououáni psychickych funkcí a s nimi spojeného chování životním pod-

l-,.i"r.a1'n, které se vlivem jejich aktivního pŤetváÍení člověkem Samy měnily.

píuoani bio|ogicky potenciá| člověka se neztrácel, ale modifikoval - ,,nemnoho

let civi|izace je evolučně bez vyznamu,. (E' r'on Cube). Podle citovaného němec-

kého antropologa se ve vyvoji člověka neuplatĚova|a ani ťylogeneticky progra-

movaná pudovost, ani internalizovaná morálka, která je v jistém smyslu stejně

slepá a iracionální jako pud, ale na ,,poznáváni orientované a reflektující já...
pojle R von Cubeho: ,,Člověk z hlediska biologie chování je tím, kdo si je vědom

svého na sebe nastaveného bytí a ňídi se sám prostŤednictvim reflektujícího
ratio..(tj. rozumem). Svého současného stavu dosáhl prostňednictvím kognitivně
kontro|ovaného jednání, neboť tvoŤivě rozvíjel nejlidštější ze všech pudri, zvěda.
vost, patrně také proto' že ji stále více potŤeboval, neboť jistota pÍedpokládá
poznáni situace, orientaci a s ní spojené poznání čelného jednání. Zák|adnim
vysledkem vyvoje poznárrí bylo ustavení a udržování behaviorálně ekologické
rovnováhy a kontro|a jednání nikoli morálkou' nybrž poznáním.

Vrozené vlastnosti (vlohy) vytváŤejí geneticki; základ individua,ktery se proje-
vuje již u novorozencri (někteŤí jsou vzrušivějši než jiní). Tato genetická vybava'
jejíž složkou je dědičnost, vstupuje do interakce s vnějším životním prostŤedím
a zejména s vlivy v chovy. L. A. Pervin (198l, s.41) shrnuje poznatky o této
relaci v nás|edující formulaci: ,,Rané, geneticky determinované rozdíly formují
bázi pro rozdilné vzorce interakce s okolím, které opět vytváÍejí osobnost...
V tzv. genetice chování jde o odhalení genťt, které mohou ovlivnit určité zprisoby
chování, a o to, jak takové geny pod|éhají vlivrim prostŤedí. Geny samy nejsou
pňimou pÍičinou chování, určuji prostieánictvím biochemick5Ích procesri vlast-
nosti nervové soustavy a její činnost. S tím pak souvisi určité vlastnosti učení
(napň. jeho rych|ost. vytváňeni irtlumú apod.)' které jsou vysledkem interakce
v|astností nervové soustavy a vlastností vnějších vtivri. U zvíŤat se tyto vlivy
1]:šť}jl metodou selektivniho chovu, u Iidí se zkoumají shody v chováníjednova-
f.^l':h 

dvojčat (s identickou vrozenou vybavou), Žijícichv rozdilném prostŤedí
^:1.l: rozloučnych adopcí apod.). V s|eáky vyzkumri ukazují, Že podíl dědič-

::',^.] "" 
míňe inteligence činí asi 80 oÁ. Zásadné pak platí, že pokud vrozenévrastnosti nejsou pňitomny v extrémnich hodnotách (napÍ. pŤíliš silná nebo pňiliš

iliol-Y...1,'*st). rozhodujícím činitelem utváŤení p*y"ni[y je zkušenost, resp.JYI p^nmárni^ zdroj. rodinná vychova. Kromě temperamentu a inteligencetn. JeÍlSCÍl' 197l,), kde je vliv dědičnosti velmi vj,raz.'y' .. tento vliv uplatiiuje
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i v některlch schopnostech. emocionalitě, u rysri introverze a extraverze a pat
i jinde (S. Feshbach, B. Weiner' 1991' s.34). YzÍah vyše uveden1fch činitelri
vyjádŤit takto: Í V s y p o d í l  d ě d i č n o s t i

enzymy (biolo-
gické katalyzá-
tory.)

vlastnosti ner-
vové soustavy .(.-_)

a její činnosti

_ Sociálni potence
(uspěšny vťrdce, kter je rád

- Tradicionalismus
(ctí pravidla a autoritu, má
a disciplínu)

Reakce na stres
(cítí se zranitelny a senzitivní' snadno se trápí
a podléhá zmatkúm)

- Absorpce
(má Živou piedstavivost ziskanou z bohat;|ch zkušenosti.
nedostatek smyslu pro realitu)

- Alienace (odcizení)
(pociťuje nedŮvěru, má pocit, že je využiván a že svět
není pro něj)

Dobré pocity (,'well-being..)
(má dispozice k veselí, pociťuje drivěru a optimismus)

'Vvhyháni se posKozenl- 

l,iiiwe 
se riziku a ncbezpcči. pre|eruje bezpečnost'

i  kdyŽ je  nuona1

- Agrese
tjě ryzicky agresivní, nrstiv!, násilnick:i)

V.í'konnost
tpracuje tvr<Jě. snaží se byt dokonaly, nadŤazuje prácr

a vykon nad ostatní věci)

- Kontrola
(je opatrn , piln!, racionální, pečlivě plánrrje)

Vysledkem této interakce mezi genetickou vybavou a vlivy prostŤedí je urči
druh zkušenosti, určující rozhodujícím zprisobem vztahy individua k další
situacím, do nichž vstupuje.

Určité rysy osobnosti, u nichž se pÍedpokládá, že jsou podstatně za
geneticky a jsou jen málo modifikovatelné zkušeností, jsou považovány
koÍeny osobnosti (D.E.Papaliová a S. w. o|dsová, l990). PatŤí mezi ně, mi
jiné, napŤ. plachost. Vyzkumy prováděné na univerzitě v americké Minnesotě
r. 1919 na vice než 350 párech dvojčat žijicich v těchže nebo r znych rodiná
vkáza|y, že na cel'é Ťadě rysri osobnosti Se více či méně vyrazně podílí fa
dědičnosti: šlo zejména o rysy vridcovství, povolnosti vriči autoritě, te
Snadno pod|éhat zmatkrirn a o tendenci k radostnému a optimistickému
na život (A. Tellegen a další, l975). Papaliová a oldsová (t990, s. 82) pňinášej
vlsledky tohoto vyzkumu, které zde reprodukujeme v určité ripravě:

Í y  S y děd ičnost i

vlívy vnějšího
prostiedi
(zkušenost)

5 l  o^

4 9 %

46%

4 2 %

Z ukázky je patrno, že tu nejde o pňímou závislost těchto rysri osobnosti na
genetické v]fbavě individua, ale že jsou spíše projevem interakce genetické vj'bavy
a individu Ini zkušenosti a že se tu patrně projevuje i mira respektu určit]fch
individuá|ních zvláštností v rodinné vychově. napŤ' respektování nebo tolerance
k sebeprosazování (sklony k vridcovství), poddajnost, senzibilita atd. M. I. Hutt
a R. L. Isaacson (|966, s. l02) podávají následující schéma interakce někter ch
fak torri ovl ivriujících rany vyvoj oso bnosti :

stŤedem pozornosti)

vysoké morální standardy

6 1 %

60%

io:".:^o::oevšim o vliv rané zkušenosti získávané zejména ze vztahrj dítěte
igší;.;::ryse uplatřuje i u mládht rriznych Živočišnych druhri (H. E Harlow,
.i.ouu" jj]l];^)1g"tivrrě se uplatnují zejména r zné diuhy deprivace' zejména
('Ý""'i.:'-".::..,1,:* podnětri k činnosti, nepňiměÍené požadavky ttaaene na dítě
^ J*llvyl|y pertekclonismus) a další. Vrozené, resp. zděděné vlastnosti intelektud ternperamentu 

limitují vlivy vychovy a zkušenosti vribec. Kritick.í vliv rané

typ a intenzita
i n terpersonálni ho
vztahu

povaha procesu
krmení

ťyzické a psycho-
logické charakte-
rist iky dítětefyz'ická a psycho-

logická charakte-
nst ika matky

kritická |áze a
trvání zkušenosti

speciÍické vs.
obecné efekty
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r zkušenosti souvisí patrně se zvláštnostmi emocionality' která je rozhodující{

činitelem učení: některé afektogenní zkušenosti se hluboce a trvale fixují (nap|.

zážitky zkosti, ale i celkové pohody a další)' Protože rodiče mají te

pěStovat u svyclr dětí stejné povahové vlastrrosti a sklony a děti mají tende

t napodobování rodičťr, lze často jen těžko odlišit, co bylo zděděno a co získá

vycnovou.
Mluvime-li o vlivech zkušenosti, musíme si uvědomit, že zkušenost sama

vysledkem subjektivního zpracování skutečnosti (je to subjektivizovaná sk

nost). od raného dětství se v ní uplatřují vrozené vlastnosti forem zpracová

(napÍ. nižší či vyšší roveĎ senzibility) vedle určitfch obsahri vytváŤenych rodi

nou vychovou (napÍ. vedeni k samostatnosti. určitá míra projevri lásky ze str

rodičťr). od nejutlejšiho věku tedy docházi k vzájemné interakci

dispozic k psychické reaktibilitě a zážitkt zkušenost tvoÍí tento dynami

celek' vztatr dědičnosti a zkušenosti je nutno uvažovat jako navzájem závi

činitele, v jejichž interakci za nornrá|ních podmínek se s pŤibfvajícím věkem stá

více uplatřují vlivy zkušenosti.

26

Sociokulturnídeterminace osobnosti

Ku1turni prostÍedí' do něhož se člověk rodí a v němž žije. je kva|itativně něco

zcera oatisneho než prostŤedí pŤírodní. Není to jen uměle pŤetvoňená pŤíroda, je

to c.ry systém specifickych životních podmínek, kterf vyžaduje specifické zpriso-

bv adaptace a ktery vytváňí specifick;i' druh determinace psychiky. Vyznamny

eíolog K. Lorenz (l975) a jiní vyslovili názor, že kultura je extenzí biotického

byti, že je tedy produktem evolutivního programování. Psychologii nepŤísluší

posuzovat platnost této teze, ale mriže konstatovat, Že existuje určité kontinuum:

biotické-sociální-kulturni; jakymsi mezičlánkem mezi biotickym a kulturním
bytím jsou sociálně Žijící druhy zvíÍat, u nichž mrižeme pozoravat jakési zárodky
kultury (stavba hnízd, sociální rank, tj. stupeř postavení v tlupě atd.). Psycholo-
gicky vzato, vystupuje svět kultury pňed člověkem pŤedevšim jako svět symbolri,
tj. podnět , které něco zastupují a podněcují specificky lidské zprisoby reagová-
ni: pŤíkladem je člověk, ktery smeknutím klobouku zdraví Státní vlajku nesenou
v prŮvodu; barevná látka na tyči je tu symbolem Státu jako společenské organi-
zace, zdravení smeknutím je gesto, které vyjadÍuje uctu tomuto symbolu. Žijí-li
zviÍata pňedevším vazbou na pŤírodní, tj. fyzikálně chemické vlivy, žije člověk
pŤedevším vazbou na symboly jako produkty kultury. vazbou na instituce
a organizace, které vytvoňila. Typick1ilm systémem symbolri, na které je život
člověka vázán,jsou, vedle mluvené a psané Ťeči, peníze' Primární vliv kultury
Zprostredkovává člověku rodina, do niž se jako dítě rodí. Jednou z jejích funkcí
je uvést ho do života v rámci konkrétního ku|turního prostŤedí' tj. naučit ho
orientaci ve světě symbolri. ale i pŤedmětri denní potňeby, ve světě společenskych
zvyklostí a hodnot. naučit ho kulturním návykrim slušného chování' sebeobslu-
hy, tělesné hygieny atd.

Tento proces seznamování se člověka s konkrétním kulturním prostŤedím jeho

::d|"y a osvojování si kulturních zprisobri chování, ale i cítění a interpretace
skutečnosti' se nazyvá socializace. je to v podstatě, 1ak již bylo podotknuto'proces sociálního učení' tj. učení' které se odehrává v sociálních situacícha.vyžaduje osvojeni Žádoucich zprisobri chování (rolí). Sociální zkušenosti dítěte
ij|i"'"v1"aňeji tzv. bazátní osobnost, tj. jak:fsi psychick;f zák|ad, odrážejicinunKretní situaci dítěte a s ní spojené emoce: jeji základní dirnenzí je tzv, bazá|niJlstota či nejistota ( zkost), jejimz z<lrojem je dostatek nebo nedostatek pozitiv-



ních citovych vztahri projevovanych dítěti rodiči a s tím související strategig
rodinné vychovy, míra sociálni izolace dítěte a další. Protože emoce hrají v upev.
áování zkušenosti rozhodujici vyznam a protože zkušenosti ťormují osobnost
dítěte, je období tzv. raného věku dítěte (tj. období do 3 4 let jeho věku)
rozhodujícím formativním obdobím. kdy se mohou, napŤ. v podminkách masiv.
ní citové cleprivace (strádáni z nedostatku projevri |ásky rodičri ditěti), vytvoňit
již nezvratné rysy osobnosti, jako je agresivita' citová labilita, sebepodceůování
a další'

Podle A. Kardinera (1941'), vyzrramného kulturniho antropologa, se mriže
baz'á|ni osobnost, resp. jeji struktura, odvodit z ranych dětskych zkušeností.
které jsou utváŤeny pÍedevším vztahem rodičri k dítěti a zp sobem, jakym je dítě
vychováváno, piičemž vj:chova dítěte rodiči je určována zejména kombinací
těchto |aktorri: 1. projevovaná láska - neláska; 2. míra kontroly dítěte spojená
s užíváním trestú (napŤ. časté a tvrdé trestání dítěte); jejímivyraznymi typy jsou:
demokratick]i' zprisob vychovy, vyznačující se pŤiměŤenou kontrolou, dostatkem
pozitivních citovfch projevri Ze strany rodičri vriči dítěti, jakož i vědomím dítěte'
že je v rodině dobÍe integrováno; rejektivní (odmítavá) vychova, kdy dítě zakouší
projevy nezájmu a nelásky rodičri a byvá pŤísně a tvrdě trestáno. Zatimco
demokratická vychova vede k vytváÍení adaptabilní osobnosti, citově vyrovnané
a pňiměŤeně sebevědomé, vede rejektivní vychova k utváŤení citově labilní,
agresivní a nejisté osobnosti. Bazální osobnost vytváÍí jádro ,,sociálního charak.
teru.., tj' postoj ' které jedinec zaujimá vriči jinfm lidem. ,'Sociální charakter..
tak ovlivřuje často jeho erotické vztahy a sociální chování vribec. Rodinná
vychova zprostňedkovává dítěti seznámení s tím, co se souborně označuje jako

kulturní vzorce, tj. normy chování, a|e i myšlení a cítění, normy' které vystupují
jako tradice, zvyklosti, mody, mravy' zákony a tabu (pŤísné zákazy spojené
s vyraznym odporem, jako je napÍ. zákaz krvesmilství). Dítě se učí respektovat
je, protože to obvykle rodiče vyžadují a protože později je jejich nedodržování
negativně sankcionováno takovymi reakcemi, jako jsou projevy odporu, nesou-
hlasu, posměchu, pohrdání ze strany veŤejnosti a rriznymi pokutami a tresty ze

strany uŤadri a soudri' R zné extravagance v oblékání' ripravě ričesu i chování
mohou byt protestem jedincri i celych skupin proti společenskému iádu, kten.f
za těmito normami stojí. To je napň. pňípad revoltujícího hnutí ,,hippies.., jehoŽ

pŤíslušníci, muži i ženy, si vetkávali do vlasri květiny a v r. |96] na plážích u San

Franciska se pŤi jakémsi hudebnim festivalu oddávali po stovkách a veŤejně
sexuá1ním stykťrm. Analogií toho byly ',sexuální spartakiády..českych beatnikti.

Sociokulturní vlivy na utváÍení osobnosli se komplexně projevují pŤedevším
tim' že se u každého lidského individua vytváií určit! systém závaznych a jeho

okolím očekávanych zprisobri chování' které vytváŤi systém rolí: charakterizqe.
me.li určitého člověka jako 35letého muže' otce dvou dětí' ženatého, ťrŤedníka
pojišťovny a člena místniho šachistického klubu, reprezentuje každá z lvede.
nych charakteristik určitou roli. kterou hraje jako člen společnosti: roli muŽe
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..iedního věku' ktery je manŽelem a rodičem, roli manžela, otce. uŤedníka
"".ol.n. kIubu' Ale určitá role, tj. určity očekávany zprisob chování, se vyžaduje

i,|^iae soci i i l Ir i  s i tuaci: vstoupíme-Ii  <lo obchodrr '  abychonr s i  něco koupi l i '

)^,i.u.i.. se do role nakupujícího, vstoupínre-li do tramvaje' jsme v roli cestují-

]í. id.'n.-li do biogafu' jsme v roli diváka. jsme-li na niivštěvě, jsme v ro|i

l".,... n kttŤda z' lěchto rcl|í vyžadirje clorlrŽovat určitá praviclla chováni' jest|iže

i" no'usi' '. ' vyvoláme rťrzné druhy nesouhlasnych. odmítirvych reakci sociální-

i".ot<o|í. S některymi rolemi se č|ověk více či méně zl-otoŽĎuje a bere je jako

."muzre.i'né' jine odmít/l. Některé role jsou spojerry se společenskynri rituá|y

ior i i i* 'ni  nl ivštěvy. loučení se). Osobrrost je někcly poněkud jednostranně chzi-

oann 1oto ..Systém internalizovanych rolí... Chováni v roli (R6) mriŽe byt pod|e
.E. 

Rott- 'a (|969) chápáno jako funkce následující Ťady prorněnnlch: hodnoty

(ií). normy (1/). osoby (o) a cíle (C):

H,IÝ  : . f to ,  C)
Rn:Í  o  - / (H . , ry .C)

C : .Í(H, N, o)

Z fbrmulace je patrné, ž'e vztah osobnosti a role je s|ožit]Ím komplexem
interakcí, v nichž dominují v|astnost i  osobnost i  a hodnota' která je osobností
dané roli piipisována. B|iže jsme o tomto vztahu již hovoňili. zbyvá zdiraznit,
Že systémem rolí se osobnost nevyčerpává. její obsah i projevy jsou bohatší neŽ
chováni váz'ané na její role' V ro|ích jsou obsaženy určité společensky sankcio-
novirné povinnosti a práva, pÍikazy a zákazy a role samy mohou bjlt pociťovány
jako samozŤejmosti nebo t|aky rrizného stupně. V r znych kulturách existují
rrizná pojetí rolí muŽri a Žen, děti' starcri, manželti, jakoŽ i specifické role (napň'
šaman). V r zrr1ich kr-rlturách jsclu také Stanoveny r zné hranice nrezi nornrali-
tou a pato|ogií. Rozdíly v chování pÍís|ušník rriznych kultur, jakož i napŤ.
rozdí|y v chováni mužťt a žen v rámci téže kultury. se daji vysvětlit a doložit
spíše v|ivem rozc1ílnych kulturnich vzorcŮ a rolí rtež roz,di|nou senetickou
vybavou.

.. loká j..o',chotogickáfunkce kultury,vyjádĚiI E. V' Sokolov (1912)v následuji-
ctch tezich: l' osvojování poznatkri o světě a jeho pŤetváňeni (jedincije umožně-
1-"; "Pt 1o1nal ,'svrij svět.. jako svrij domov) a interpretace a deši|ro váni vyzna-mu 

.objekt 
v jeho prostňedí; 2. komunikování umoŽĚuje styk mezi lidmi a regu-

luJ"e' J.ej v organizacich a institucích; 3. systém symbolú, s nimiž jsou spojeny

.lli][.'T"my, umožriuje dorozumiv áni. 4, shromaŽdbvání, uchovávání a pŤe-

;": i:: . '" ' : 'T1.í. gencrace na generaci umoŽnuje spoleČensky i  osobní vyvoj;
:;,,':T:.':li funkce: život uvnitÍ společnosti je regulován systémem morálních,

;: l":: i  
a.1inych norem; 6. projekt ivní o<lreagování: kultura vyvíj i  t laky a ome-

il:.':]. 
s3uia.sně poskytuje možnosti odreagováni (sport, ianec); 7. funkce""ttt.1oYi chrání iedince i společnost pňed zhoubnynri v|ivy. V poclstatě tyto tezevy3adŤuji zobecniné poznatky kulturní antropologie o vlivu kultury na člověka.



I

Formativní vliv kultury v lidské psychice, tj. kauzální vztah mezi zptiso
Života v té které kultuŤe, určeny jejími normami a utváňením osobnosti, i
vyjádŤen v pojmu moddlní osobnost (R. Linton' l945). Uveden;f americk:Í kultur.
ní antropolog definuje kulturu jako ,,konfiguraci naučeného chování a i
vysledkri, jehož komponenty jsou sdíleny a pŤedávány členy dané společnosti
kultura dává lidské zkušenosti určit;| rámec a směr, ťormuje ,,hodnotově
jovy systém..; ,,kultura je zprisob života společnosti., avztah kultury a
má proto nutně interakční povahu. Proto také,,každá společnost má svťrj v
typ bazá|ni osobnosti.., která, podle Lintona, je vytváÍena pŤedevším zvyky, i
jsou pro danou kulturu charakteristické. To nevylučuje vliv genetick1fch čini
avšak ,,genetické rozdíly mezi napÍ. Francouzi a Němci jsou menší než rozdi
v jejich osobnostních normách.. (Linton); rozhodujicím činitelem je ,,kultu
vzorcované chování druh]i,ch individuí vriči dítěti..' jde zejména o vzorce
vy dítěte. Kulturní antropologové a jiní badatelé pak snesli množství poznat
o modální osobnosti rriznych kultur a provedli i Íadu srovnávacích
(ilustraci takovych srovnání pŤináší tabulka na str. 31).

Sociální psycholog K. Young (1963) spatŤuje v životě kulturního
jeden ze zdrojri variací osobnosti, druhym je její konstituce, její

základy: ,,Variace osobnosti mohou byt odvozeny z těch elementri zk
které jsou společné členrim nějaké dílčí společnosti nebo skupiny' avšak liší se
element společnych jin1m. Tyto společné zkušenosti jsou koňeny toho,
později popíšeme jako bazální osobnost...Známym se stalo, mimo jiné,

dvou kultur a modálních osobností indiánskvch kmenri Siouxri a
obyvatel Severoamerické prérie: u Yurokťr je dítě odstaveno již několik dnri
porodu a ztráci kontakt s matkou; později je dítě velmi omezováno v jídle (

si nabírat co nejméně potravy a jíst co nejpomaleji); modální osobnost
se vyznačuje skrblictvím, podezíravostí a vzteklostí. Děti Siouxti jsou kojeny
do 5. až 6. roku (!), mají uzky kontakt s matkou a jsou vychovávány
tolerantně; modální osobnost Siouxri má znaky velkorysosti a obětavosti
sourozencrim, vyznačuje se velkou snášenlivostí bolesti a krutostí
nepŤátelrim (E' H. Erikson, 1950).

Vedle vlivri kultury je nutno uvažovat i vlivy subkultur, modifikovanych ku

turních vzorc rrizn;fch mallch skupin (part, sdružení), ale i etnick1ilch menši

nábožensklch sekt atd' Tyto skupiny mohou často vyvíjet silnf vliv
tvím emociogenních idejí a program činnosti, líbiv ch atraktivních
o ',kosmickém vědomí.., ,,světovém bratrství.. apod. Vliv některych sekt,
ny obvykle na vnitŤní krizi osob, které jsou pŤedmětem jejich zájmu, m.iŽe
až k destrukci osobnosti' k propadnutí náboženskému či politickému fanat,
(teroristické skupiny).

Do oblasti subkultur patŤí i vlivy vycházejiciz ideologie a chování r
specifickfch skupin tvoŤících jisté trendy, jako jsou a byli napŤ. tzv. tr

ale patÍí sem napÍ. i feministická a jiná hnutí, subkultury rfnnych ,,
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Srovnání 
1n1turnich vzorcŮ a modálních osobnosti tÍí ku|tur

Ukazatel
Japonci Němci Američané

-
*u,ha socíálni Moderni kultura je
r, '". ' .-^^. směsi stÍedověkych
oÍsAo|Zaug a industriáIních

znakri; siln!
patriarchální systém,
směs kapitalismu
a feudalismu.

Moderní vysoce
industrializovaná
kultura.
Partriarchální
rodina, ircta
k autoritě, ale
i agresivní trendy.

Rychle rostoucí
industrializace, systém
otevien}'ch tÍíd'
princip,,laissez ťaire,,,
silny individualismus,
snaha dostat se
nahoru, driraz na
osobni soutěž.

Sankce a morálni

kontrola

Silnou sankcí je
v!směch' pocity
hanby a viny, strach
ze ztráty tváie, sex
bez pocitri viny.

Trestání vyvolává
pocity viny a hanby,
cta směrem

nahoru, disciplina
směrem dolri.

Vychova kombinuje
disciplinu s laskavostí,
d raz na osobní
status a schopnosti,
zahanbujíci pocity
osobní neschopnosti.

pros
Zák|adni vychova Naporostá

poslušnost
patriarchálni
autoritě' vedeni
k uctě ke statusu, ke
slušnosti, hoši
vedeni k agresi,
dívky k pasivitě.

PÍislušná
autoritativni
vychova, oceřování
specializace, d raz
na knižni vědomosti,
tradice, národní
solidarita.

Raná vychova spíše
mírná, morální
verbalismus, driraz na
specializaci,
vyděláváni peněz
a jiné vnějši známky
tispěchu, zdrlrazriování
dobré vrile.

R st ega, osobní cíle,
emocionalita, rychlost
vfvoje k dospělosti

D raz na konbrmitu
a dosažení statusu
a na osobní prestiž,
u chlapcri na hrdost
a prŮbojnost;
identifikace s cili
rodiny' tiídy a státu'
rizkost ze ztráty
prestiže, pohrdáni
slabostí, respekt
k sociálnim rituáIúm.

Identifikace
s tvrdym otcem,
později s vlastní
skupinou
a agresivností vriči
cizím skupinám,
dťrraz na
pospolitost, strach
z izolace, silná
touha po moci,
sentimentalita, směs
agrese a závislosti.

Identifikace s Ťadou
skupin vede
k proměnlivosti,
nekonzistenci roli,
hrdost na status,
laskavost,
expanzivnost, směs
sentimentality a silí
o tispěch, smysl pro
soutěživost.

.---.-
Sociá|ni vztahy Ambivalentní

projevy náklonnosti
rychle vystiídány
agresivitou; silná
včrnost rodině,
shovívavost k dětem.

U chlapcri
následování
autoritáŤství,
u dívek mateÍské
lásky' snaha
o ovládání druh1ich,
u dívek poddajnost.

Smysl pro spolupráci
s vlastní skupinou'
diťuzni identifikace se
skupinami,
soutěživost, rané
projevy rivality.
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siderťr.. (napŤ' homosexuálú) atd' Studována však byla zejména typologie
rriznych kultur a vliv typu kultury na mod Iní osobnost, uskutečflující gg
pŤedevším prostŤednictvím vychovy (M. Meadová, 1935; R. Benedictová' l950'
a da|ši).

Meadová zjistila vyrazné kontrasty v mužskych a ženskych rolích jistého

kmene na Nové Guirreji ve srovnání se západními tradicemi a S tím Spojené
povahové kontrasty, napŤ' zženštilost muž tohoto kmene a mužské zprisoby

chování u jeho žen' Jtny kontrast pňedstavují pŤíslušníci kmene Bali, jehož

ku|tura a zejména organizace života, označovaná za schizoidní a plná rriznlch

rituálri, vytváŤí u pŤíslušníkri tohoto kmene Vysoce stylizované chování

a zvláštní rozštěpení mezi každodenním životem a ritualizovn m životem ve
skupinách (ci raz na skupinové ceremonie). Některé ná|ezy lze označit ve
srovnání s našimi normami a standardy za kuriozni: napŤ. pŤíslušníci kmene

Semangri v Malajsku - tento početně maly kmen žilr mezi irtočn1i'mi a početněj-

šími malajskymi kmeny a byl jimi často vykoŤisťován a ovládán - se vyznačují

enormní bázlivostí a podŤídivostí; nikdo z nich nikdy neutočí, ani se nebrání

a běžnou reakcí na jak1fko|i konflikt je ritěk (J. Dollard a N. E. Miller' 1950).

Vliv kultury je nejvyraznější ve zprisobech sociálního chování a v mezilidskych

vztazich vribec.
VIiv sociáIní zkušenosti: vliv kultury na formování osobnosti individua je

zprostŤedkováván jeho sociálními zkušenostmi, které od svého raného dětství

ziskává ze svych sociálních interakcí. PŤedevším se tu uplatřují vlivy rodinné

vychovy, jak je empiricky doloženo četnfmi vyzkumy. To již bylo naznačeno

vyrokem,-že vliv kulturních vzorcri na utváŤení psychiky dítěte zprostŤedkovává

.ádi,,u, k níž pÍisluší, a to ve zprisobu vychovy i v jejím obsáhu. Tato rodinná

vychova uvádi aítě do prostŤedi kultury, v níž vyr stá. VyjadŤuje to následující

schéma:

subkultura

) z J J

.t..nto 7'D(oStiedkovan1f vliv kultury probíhá jako proces socializace, tj. jako

']].. 
"'t.'tani 

dítěte do podmínek konkrétniho kulturního prostŤedí. Nosite-
P'' '."]u^,.' v|ivu ie rodinná vychova (tzv. primárni socializace) a je to v podstatě
'.l::.;;; či méně iízeného učeni. Dítě si v pr běhu tohoto procesu osvojujc

Yl:';" ku|turnimu prostŤedí pŤiměŤené ku|turní návyky (tzv. slušného chování,

i]J'""n-r"r'n tělesné hygieny' uživáni věcí denní potňeby), orientuje se v systému

l.^""""." obyčejri' pÍejímá role svého pohlaví a věku, osvojuje si užívánímateň-
,.|iii.n 

iu,vuu a dalši lidské charakteristiky (pro danou kulturu charakteristicky

:};.;b uni*áni. myšlení, cítění a jednání). Dále na utváiení jeho osobnosti

^í."ui masmédia. ale také škola, skupiny vrstevnikri a kluby, jichŽ je č|enem.

i",aeii pracovní prostŤedi, pňís|ušnost k rriznym náboženskym a politickym

iinoni,o"i^ atd. Souhrnně zde tedy prisobí soci lní akušenosti, které jsou ziská-

uáiv u rámci určité kultury (napŤ. ,západni.,), subkultury (napŤ. stňedoevropské

a velkoměstské) a obecně v rárnci mezilidskych vztahri v bec, do nichž vstupuje.

Nejdriležitějši institucionalizovanou formou těchto sociá1ních formativních

vztah je rodina' v níž dítě žije. V tomto smyslu jsou utváŤeny základy jeho

osobnosti již v prvních létech jeho života a za jistych oko|ností (napň. život
v podmínkách citové deprivace) jSou tyto základy osobnosti již nezvratné (určitá
mira citové deprivace v kritickém období vyvoje vede ke vzniku agresivní,
emočně labi|ní a nejisté osobrrosti). Dítě se tu učí tzv, ,bazální jistotě.. nebo
nejistotě (irzkosti), ale také hodnotové orientaci, kterou C. Kluckhohn se svymi
spolupracovníky (l951) definuje jako ',generalizované a organizované pojetí
pňirody, místa člověka v piírodě, vztahu člověka k člověku a žádolci i nežádoucí
ve vztahu č|ověka k prostŤedí a v mezilidskych vztaz'ích... Definici zakončuje
vyrok: ,'Toto pojetí ovlivřuje chování... Jde tu v podstatě o systém postojri
vyjádŤujících roveii vyvoje osobni morá|ky, rozlišování dobrého az|ého,morál-
niho a nemorá|ního, spravedlivého a nespravedlivého atd. Nekladou-li vrozené
vlastnosti individua vlivrim prostŤedí rozhodující pňekážky, uplatĎují se v utvá-
Ťeni jeho osobnosti podstatnym zprisobem sociální zkušenosti' Potvrzují to
pňipady extrémní sociální izolace (tj. pŤipady dětí vyrristajících bez dostatečnych

P""\.'" s.lidmi plnícími rodičovJé q1.t'oune funkce: takové děti vykazují větší
ll.19".'í]i"oj.ovou zaostalost, vyznačující se v extrémních pŤipadech až vyraz-
11mt.!9fektv intelektu' emocionality, kultivovanosti a dalších atributri člověka
f::al'dSk: 

bytosti). Produktem socializace je také furrkční jáclro osobn ostl, já,

l::::'..o"ql"" 
H.. Hartmanna (l948)' pňebírá u člověka, mimo jine, ony funkce,

::""''.^:.':'i"t obstarávají instinkty. Jednou z funkcí tohoto ,já".. je internalizace

ilJ":.]:l 
n:9':ot daného kulturního prostňedí (vytváŤení morálního ,,nad-já..),

-*:J:*p:gtli 
na utváňení postoj ' rozhodování a jednání. Systém p..a.i .1.-.*ttst(JflTloVon v sv3[{6 motivťt, v nichž se uplatřuje hodnotová orientace

iilir:: 'rribehu,soci a|tzace(rodinné vychovy, školního vzdělávání a sbírání
-. 

-"ltruš[| vubec) se uskutečřuje vystavba osobnosti jako specificky |idského.pusobu psychické činnosti.



Rozhodujícim zprisobem se tu uplatřuje rodinnd v chova, která zahrnu36
vztah rodič k dítěti (láskypln či odmítav1i, rejektivní postoj k dítěti, hypersen.
zitivní, perfekcionistické a jiné postoje rodičťr k dítěti), zprisob a miru kontroty
dítěte (zahrnující také zprisoby a míru jeho trestání a odměřování), vychovni
strategie (intelektuální a emocionální stimulace či aktivizace dítěte, vedení
k samostatnosti, autoritativní' liberalisticky či demokraricky zprisob pÍístupu
k dítěti, míra náročnosti na vykony dítěte, lhostejnost vúči jeho potiebám atd.)
a samozŤejmě konkrétní obsah této vfchovy (jaké hodnoty jsou dítěti prezento.

vány). Rodinnou vychovu tvoŤí dvě základní šložky: 1. míra projevri láskyplné.
ho zájmu o dítě.a 2' mira a zprisob kontoly dítěte. Kombinací těchto složek
dostáváme základni typy rodinné vfchovy:

demokratická
vychova

- demokratická vychova: ideální zp sob vychovy, pěstující v dítěti
pÍíslušnosti k rodině a drivodnych povinností vriči rodinnému životu, s

tečnymi projevy lásky k dítěti a zájmu o ně, ponechávající dítěti určitou t

volnosti a neužívající tvrdych trestri; ve<le k utváŤení vnitÍně vyrovnané, zd

sebevědomé a produktivní osobnosti;
- rejektivní vychova: zhoubny zprisob vychovy dítěte, spojen1f s omezova

které je doprovázeno pŤísnymi tresty Za jeho pŤestupky, jakož i s p

nelásky a odmítání; vede k vnitině labilní osobnosti se sklony k agrestvn

chování a k nepŤátelskym postoj m, nejistotě a k vazbám na členství v par1

s pochybnou činností;
- liberalistická vychova: má variantu spojeni s nekritickym zbožĎováním

a variantu projevri nelásky vriči dítěti, obě s nežádoucími drisledky pro

psychickj' vyvoj dítěte: u'dítěte ulice i u zh!čkaného dítěte se vyviji

ní, že si mriže vše dovolit, což se později projevuje ego-vztažnou idi

(pŤecitlivělostí) 
a s ní často spojen1/m konformismem a povahovou nevyhraně-

nost l '
'.l."it.umv ukáza|y, že zásadni v|iv má vztah dítě_matka a že tento vztah m:ŮLže

-.Jl.uao"e drisledky (jižzminěná citová deprivace). Projevuje se mnoha rtnny-

-i"""'i'ouv zacházeni s dítětem pŤi kojení a odstavování dítěte' utěšování,

lj^,"",initouání s ditětem atd. V tomto smyslu pak jsou rozlišovány ,,dobré..
]"'u"utne.. matky (S. Brody, 1956). Zajimavé srovnáni dvou zprlsobri v;|chovy

i'' i i. 
" 

indiánsk;/ch kmenri Siouxri a Yurokri pňinesl E. H. Erikson (l950).

li"u^ou., kteiíjsou pokládáni zaodvážné |ovce,jako dětijsou kojeni až do doby,

Iau,u.i matčin prs odmítají' tj. do 5. až8, roku věku (!). Dítě je kojeno vždy,

iá7 to,vzuarrje' a je vždy,i v noci, hned utišováno, jakmile projeví neklid' Dítěti

ie.až do 5. roku věku vše dovoleno, až na hryznutí do prsu (za to dostane

írudkou ránu do hlavy). Ztohoto zprisobu vychovy odvozují někteŤí psycholo-

eové charakteristické znaky dospěl]fch Siouxri, jejich velkorysost a obětavost,
áejména vriči sourozenctim, ale i jejich stoicismus a krutost vriči nepŤátelrim
a trpělivé snášení bo|esti. Yurokové jsou naproti tomu pokládáni za pokojné
rybáÍe a jsou jako děti odstaveny od mateňského prsu již desát1y den po porodu'
kdy jsou krmeni oÍechovou kaší z ma|é mušle a kdy ztrácejí kontakt s matkou,
která dítě pŤedává do péče prarodičri a starších sourozenc . V1fchova dítěte se
vyznačuje pňísností, zejména ve vztahu k jídlu (dítě si musí na lžíci nabírat co
nejméně potravy a jíst co nejpomaleji, rodinné stravování je pŤísně organizová-
no). Dospě|í Yurokové velmi lpí na majetku, velmi si potrpí na čistotu a jsou
považováni za |akomé, podezíravé a zlostné' V jinfch vyzkumech, které shrnují
J. w. M. Whiting a I. L. Child (1953), byly zjištěny souvislosti mezi '.tréninkem
dítěte.. a pozdějšími rysy jeho osobnosti, zejménato, že pŤedčasny požadavek na
udržováni tě|esné čistoty (coŽ je pro dítě náročny kol, jihož zv|idnutivyŽaduje
čas a trpělivost Ze Strany rodičri) vede ke vzniku rizkostné osobnosti. Rodinná
v1ichova se v rriznych kulturách (ale i subkulturách) v tomto smyslu vyznačujerrizn]tm potenciá|em uzkosti v psychice dítěte. Ten je spojen s pňísností a nároč.
li,.i:l"!9'nych požadavkri vriči dítěti. Jde tu o rriznou míru vlchovné toleran-

ii']"i.]J::.:enym 
a Spontánním projevrim dítěte a jeho schopnostem (napŤ.tolerance vuči pŤirozené dětske nešikovnosti). Mira toierance je ipojována s mí-rou a zp soby trestání dítěte.
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GENEZE OSOBNOSTI
A JEJí UTVÁŘeruÍ



I

Uvod do problematiky

osobností, 
jak uŽ.;ljme' se člověk nerodí, nlbrž se jistává, a to v době, kdy se

. .;hí\ v ranem oetstvi utváŤí specificky lidská forma organizace a fungování

:#;*, ro j" u období vzniku sociálního já, z néhož se postupně vytváňí

lji"""iáti. z vědomi já vzniká pojetí vlastního já (ego), které není už jen

)*ii,*," strukturou, a|e organizačním a dynamick.fm činitelem. Ego vytváŤí

,i^,',,,"^mnych zkušeností, organizuje je v jednotny funkční celek a propťrj-

i"l"-.áu.. celku určitou dynamiku. Geneze osobnosti je spojena se vznikem

iiá ,.n.o vznik jd a jeho vyvoj k sebepojetí (egu) jsou základními aspekty

iungouani osobnosti. jejího dalšího utváňení, neboť osobnost fungujejako otev-

ien| systém, ktery je ve stálé interakci se svym životním prostŤedím.

Y utv.ůíení osobnosti se uplatřuje interakce vrozenych biologick1fch činitelri

(psychofyzické konstituce) a zkušeností' které jedinec ziskává v rámci určitého

sociálního (mikro) a kulturního (makro) prostŤedí, v němž se odehrává jeho

Život. S pÍibyvajícím věkem narristá vliv osobních zkušenosti, a zvyrazžtuje se
tak individualíra osoby, její duševní osobitost. Tento formativní vliv zkušenosti
se nazyvá učeni a probíhá pňedevším od raného dětství jako tzv. primární
sociqlizace, tj. v rámci dané rodiny, k níž jedinec pŤísluší. UtváŤení osobnosti je
tedy funkcí interakce biologickych a sociokulturních činitel , pÍičemž se stále
více rozhodujícím zprisobem uplatĎuje vliv učení, tj. zkušenosti. Ve vyvoji osob-
nosti pak vystupují určitá krjzová období, ,,kŤižovatky..' které staví jedince pŤed
často osudová rozhodnutí určující jeho další vyvoj' ktery je současně utváŤením
jeho individuality.

. V utváíení osobnosti se uplatřuje piedevším proces sociálního učení a vyvo-
.;ově.se zvyrazťnji individuální zvláštnosti osobnosti, tj. také individutÍlní rozdíIy
mezi lidmi jako psychofyzickymi subjekty. Vyvoj směŤuje k určitému stupni
psychosociá lni  zralost i  osobnost i .
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Vznik a vfvoj vědomí já

osobností se člověk nerodí, nybrž se jí stává v období, kdy se u něho z
vytváŤet specificky lidská organizace a dynamika duševního života,a kdy se
stává člověkem i psychicky. Musíme si pŤipomenout, že totiŽ člověk jako novc
Zenec a ještě jako nemluvně (batole) se v psychologické rovině neliší pňíliš
antropoidních opic, jeho chování je utváňeno mechanicky podmíněn;fmi real
mi. U dítěte se však nejprve vyvíjí vědomí tělového jti jako vědomí fvzi
odlišrrosti od vnějšího světa, ten se nejprve diferencuje na fyzické já a ťyzi
ne-já: novorozenec zpočátku neodlišuje vlastní tělo od vnějšího světa; k to
pňispívá teprve postupná integrace dojm z povrchu i z nitra vlastního těla.

Vědomí tělového já vzniká tedy z vnímání vlastního těla, které se postur
vyděluje jako celek odlišn! od vnějšího prostňedí. Své tělo vnimá dítě neiĚn sví
očima, sluchem, hmatem, čichem, ale i vnitŤními receptory reagujicími na
ťyziologicke změny (napětí svalri, tlak v žaludku' v iehoŽ stěnách ie mr
těchto vnitŤních receptorti atd.). Také dojmy z těla se organizují v trvalejší pe
ní struktury se vztahy mezi rriznymi dojmy těla; vzniká tzv. těIové schéma čl
vlastního těla, v dospě|osti je to velmi vyznamny aspekt osobnosti, neboť zah
pŤedstavy o vlastním těle (je krásné nebo méně krásné) a jeho částech (napŤ.
silné paže..) a určité vitá|ní pocity (síly, svěžesti. nebo naopak slabosti a se
K tomuto pŤistupuje oblékání: ačkoli je oděv odloŽitelny a zaměnite|ny a
součástí těla, stává se sorrčástí sebepojetí a zdrojem sebestylizace' a jako tak
mriže vyjadŤovat mnoho ze vztabil iedince k němu samému. Tě1o i oděv i
obvykle proživány jako aspekty nebo i součást já. A je-li oděv součástijá,nej
ani hranice mezifyzickym já a fyzickym ne-já, okolním světem' ostré. Pocity
ale zejména bolesti, fyzické já pŤipomínaji. Mnoho lidi, zejména žen' pečuje o
tělo nejen pro své zdravi, ale také pro krásu a podle N. Wolfové (l990) mi
Američanek strádají dietou, tělesnymi cvičeními, vydávaji obrovské částky
líčidla, a stávají se tak ,,otrokyněmi krásy.., což se snad nejvyrazněji
vztahem k mÓdě a pokusy o napodobování určit]fch idolri (v minulosti to
napŤ. napodobování oblékání' vzezÍení a chováni Marilyn Monroeové).

Pozoruhodnym jevem, kter! souvisi s tématem vztahu člověka k vlastnímu tělu, je tzv.
irdu, ktery se objevuje u osob s amputovanou končetinou. Postižené osobv neproživaji
končetiny jako ztrátu části svého já, jako ',amputaci já.., ačkoli napi. ztráta ruky nebo
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rrhudebnika 
^ť,?"b!:|:.i, ivána jakodestrukce já (D. Krech, R. S. Crutchfield, l958). oba uvedení

lui"i i p"pi,"Li ]"l i|l l^. 
fu"tom rjdu... ktery vystupuje po ampu(aci končeÍiny. .;ako predstavu

#J,;uneno,:" 
':1"-1:':':.:.ou končetinu stále má; postiženy." *íž. aor.on"" for.u.it amputovany

fr-i*,,,.J:|:'b.y.ii|-:]"'nčl' 
Že jej už nemá. mriže v něm pocitbvat rrizné t]áky' záškuby, napčtí,

iíniut-t,z, 
bit po:.t'o:,n^J.dko,,malá ruka..nebo.,malá noha..' M' Sirnmelová (I956) studovala tyto,,l,i;,yy , osob postiŽen17ch |eprou' kdc dochází k postupnÓ ztrátě prstú .' .ukou a nohou' což trvá

u-si des.t let, a zjistila, že se tu ''|antom írdu.. neobjevuje.

seb.'', ]-.....| *est... tJ. 
i1ej. to'je nejjednoduššr'ioí'áu' ií ",r{{,i,?,?;'.ii ffi.o'.. J i,|I?.i druhym. 
-Je ro uymení poJ"oit' k.;; ;;;'bí;áffi unl trn i d ia log:ne." 

";i"one'T:f ;i'#éx!T.*:'upuji.ino, ně"; nubi;;i^eJo tupu;" , ,,Íitá

r Č|ověk.je však pŤedevším sociální bytost a také si tento fakt jako dítě postupně

! uvadomuj; a,v1vuí se u ně.j vědomí socidtního jtijako vědomíJedinečnosti (jsem
l ;iny neŽ všichni ostatni) a kontituity, resp. identity fisem to stále já, ačkcili se
l menim, stárnu)., Toto vědomijá se stává driležitou základnou duševníh o života
l elověka;.d?:|'""u k němu ve věku asi 2 a 1l2 roku. Je pozoruhod,né, že až do tÉ
l aouy,aeko|i již umí dítě celkem dobňe mluvit, označuje sebe samo ve tŤetí osobě
I on:y:i,?,d9:"9.'ij.:na 'já,,: ňíká napŤ. ,,Evička chce..nebo ,,Evička je hodná

l PT:}:^*ijll,:i" 
chci..nebo,já jsem... Zdrojenttohoto vědomí,o"iárnino;a

! *::::::::11]zkušenostia vnimání sebe sama jako sociální bytosti (sebeá
! !.l.) Š'tomu pŤrspivá pňedevším to, že ditě.má své kňestní jméno á zeJai<o ncco
l 

,::'::::1:':11':.:uno, napň. od jin;lch dětí, souroz"n".i u Ér..'.i rodiny, je pojí-
I mano svyml rodtčl a svym sociálním okolím v bec. Dále k tomu pŤispív aji zejmé-
I 

nasoutěživé dětské hry, v nichž se jedinec nutně konfrontuje s jin.fmi jedinci'
I Jak tento vyvoj probíhá, popsal zejména G. H. v"áa-1tl:+), americkysociálnipsycholog. Právě vzniŘem vědomí'sociálníhola,. oitor"ko,,biologickéindividuum..měni v lidskou společenskou bytost, 

" 
j"ái'*;^li;skou mentalitoua s lidskfm zpťrsobem chování. Podstatou jáštui.i.."*,opn.*i,noi'iaua blt samosobě pňedmětem, a to je možné;* pi"-.tim iolí, t.".e 'ut'.'uje užívání ňeči:je-li dítě schopno pňevzít .ori o.u]r,Jr'á, i" ,"to schopno p.fi;;; z této perspekti-vy na sebe sama a 

'Ť":,.*u un,ozn.';.1yto aspekty konkretizovat v určit;fchvlastnostech' které si pripi'u:".Ťu.tl' ai.e '"ui"a ul','eá.i-'"o..u. sama jako
i::,.iffi'JJ";::: určit:fmi uru..no.i,n]. v. nr. pň"bí.';itě iole lidí a zviÍat,
l-ouu r,y.,. .il; ítlT"#'! ilÝil''j:'.ilili; íiliÍ,l, ;i"ilffi}-|''.;il*svou roli (pňispět - 

r:T.Y!;u;u;il,;.organizovat své chováni s oh|edem na

Ěij#n*Í:'{:n:r.t'ltJr:.i'*rfi }ii:ť*T:i*nw#;ffi ;

fiutur$tsgsp*fi*



V soutěživych hrách pak ,,musí vědět' co učiní všichni ostatní, aby mohlo hr{1

rispěšně svou vlastní hiu.. (Mead), musí pŤevzít ,,zobecněné..role ostatních.t.

Soutěživá hra reprezentuje v Životě dítěte piechod od hrového-pŤevzetí ro|g

druhych k organizované roli' která je rozhodující pro vědomí jáství.v plnéq

slova smyslu. Šymboly, o nichž je vyše Íeč, jsou ,'signifikantními symboly.., ktt

mají sdíieny vyznam, tj. vyvolávají v něm r9a.kci j.:.9 :jj'Y|':h' Y-o:l
,,pÍev,it roii diuhého.., a to jsou verbální podněty čili Íeč' Pňíkladem je vj'ki

,,bn"rt.. píi zpozorování požáru. Když je individuum schopno používat sjgn,íantni 
symtoly ve formě Ťeči, stává se lidsky psychickou bytostí, získává mysl, j

fíká Mead; pieměĚuje se v ,'myslící organismus... A tím se uskutečĎuje zása

vlvoj člov8ta v rovině psychické jako vj,voj od imlulzivil, 
,k,,,:*,,?!,

sctropnosti kontrolovat své chování pomocí kognitivně verbálních sch

Rozhodujícím nástrojem této proměny, íaktorem Pl:t: ]tYo:" 
je Íeě,

Íečová komunikace v rámci určitého sociálního prostiedí. V Ťeči, reprezentova

systémem pojmri' ktery má vedle íunkce sdělovací 
:*: {"Ň:1 ::,"á::::,

zobecněná zkuŠenost iid.tuu, která dává určitym objektrim určité v

vystupující jako ,,identity, které jsou relev-an.tní pro kaŽdodenní spo

.í'ouá.,íi. (Mead)' osvojení Ťeči tak umožřuje nejen komunikaci, ale posl(

i o.gu,,i,u"i chování a interpretaci situace na vyvojově vyšší urovni, která

o,níčo,á,ajako racionální' ij. vytváŤená pojmově logickfm myšlením, které

opi,a o po.,/íuá,,í vnitÍní Ťeči, tj. o dialog mysli se sebou samou, jak to nazna

již Platon.
Dalším driležitlm aspektem transformace člověka jako biologického i

dua ve společeniko., byto't se specificky lidskou psychikou je transJl

hodnotového systétrut, kierá je též dtt|ežitou podmínkou dalšího vyvoje

pop.ur;i v1fstiině vyznamny-americky psycholog C. R. Rogers (1964). Rozlt

t,u. op.,utiuní hodnoty' které jsou 'popny'' činností org*j.ry-9:':..!l1l
také ,'biologické.. - í"rc i.o.' nupr.-u dítěte záž1tky, které umožĎují

fungování orga.,i.-u, tj napŤ jídlo' pokud je hladové, oit.-"; Y*Íii'
l;'?fi;*ffi;;;"k.]i 1izv. runtení slast)' nové dojmy pro ně samé

A dále hodnoty' které označu;eiato ,,lznávanéhodnoty.. a které vyjadŤují u

požadavky kuíturního prostŤedí, v němž ditě žije,jako napŤ. proJevy slusÍ

kitzné,mravnosti atd. Žahodnotu |ze považovát us., co jé žádoucí, avšak

)fá:|,"ffi;-'5o"u '""'ny: objektivni tq. uiorogická akuliurní) a subjektivní

,,.q.ttiu,,o pŤíjemné vlastnosti objektri a'činností,5:":. ry:l|1'j"::""'::
funkci, napŤ. ,,slušné.. chování, neto mohou mit afektivní privod, napŤ. a1

Biologické hodnoty 1.o., u,o,.né a souvisí s ,,fyziologi"t"y .1:*ij.1

pÍičemž pocitypŤíjemnéhoanepÍíjemnéhosignal izují,coje'y.o.1qsu]J
žádoucí a co nikoli (pocit unavy napi. signalizuje, že probíhající aktivita Jo

n|zaoou"i, pocit hladu , že je žádoucí se najíst apod'), Zdroj procesu hoo

je v dítěti, 
.,,Áité,i,"o 

-a a co ,'emá rádo, a privod těchto 
",1ť:] liT:i

i",.i"a"Á,í'odnotícího procesu:,,organismus mu prostiednictvím jeho
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-l;itkfliikábeze slov: to je pro mě dobré, to je pro mě špatné..(Rogers.) Ale
?|*n noao,ti,i systém musi dítě časně zaměnit za ,,strnulejší, nejistf, neričinny

:il; 
" 

k hodnotám.., neboť mnoho z toho' co je mu pŤíjemné, je nežádouci ze

l."r.e.n'teno hlediska správnosti chování. Rogers uvádí tento pŤíklad: chlape-

i|u ,uná o něco starší sestŤičku za vlasy a prisobí mu radost' když sestŤička kňičí

]"ilori pro nějaké sadistické sklony. ale proto, že zp sobil vyraznou změnu.

o.",dič.' kteii to pozorují, za to chlapce napomínají, tj. trestají ho. Dítě se učí
il"u dělat některé věci, které nejsou Zrovna pŤíjemné, a naopak nedělat některé

,iíípiij"nne. A tak ,,člověk Ve snaze ziskat nebo si udržet lásku, uznání, uctu

.,.oousti zdroj vyhodnocování. kterjl byl jeho zdrojem v tlém dětství, a umisťuje

tlo v jinÝctr. Naučí se v podstatě nedrivěŤovat vlastním zážitkimjako usměrřo.

vatelúm svého chování' Naučí se od jin;fch mnoŽství uznávanych hodnot a pŤi.

ime jeza své' ikdyž se velmi liší od toho, co on pociťuje..(Rogers).

Toto pŤijeti ..cizich.. hodnot je determinováno závislostí dítěte na jeho rodi-
čích, jejichž chování je pro ně zdrojem jistoty nebo nejistoty, pocitri, které jsou
ekvivalentem pudu sebezáchovy. Souhlas rodičri s jeho chováním je pro dítě
zdrojem pocitri jistoty' nesouhlas zdrojem nejistoty, a proto se chová v souladu
s tim, co na něm rodiče vyžadují. ,,Kritériem jeho hodnot je stupeil, v jakém tyto
hodnoty zprisobují, že ho jiní milují, pňíjímají nebo respektují.. (Rogers). Později
se soci lní x,tÍvislost, která je současně zdrojem pŤijímání symbolick1fch hodnot,
rozšiÍuje na jiné osoby, na vrstevníky, skupinu, již je dité členem (parta, školní
tiída), v dospělosti to mohou b]i't rrizné náboženské, politické a jiné ideologie,
s nimiž se ztotožřuje, cožm že vést k rrizn m rozpor m, které se slávají zdroj-em
tizkosti (napŤ. sexuá|ní tendence a pÍikázáni,,Nesesmilníš!.. nebo norTna věrnos-
ti atd.) Řita-ti však Rogers , že ,,tim,že pňebíráme mínění jin ych zesvé, ztrácíme
kontakt s potenciální moudrostí našeho vlastního fu.,gouáni a ztrácimedrivěruu^::b..., vyjadňuje tím určitou jednostrannost' neboť bezporuchové fungování vesféÍe sociálního života vyjadŤuje respektování určitych no,".. Znamenáto vj,vojod egocentrismu k alocentristrut, od vfhradního zŤetele k vlastnímu osobnímu

|*"": :.n]:9"',"".Pla.ho 
druh|ch fidi' 

""ry"r, 
skupin (rodina, národ, lidstvo).I rlrE se muze Člověk jako sociálně závislá bytost realizovatjen pŤekonánímv|astniho egoismu. Svmbolická sociální kritéria hodnocení vytváŤejí základ' pro

?.*?,":, 
sebe saméío, které spočívá u .*' že si člověk už jako dítě pŤipisujeurc|te v|astnosti. a tak si vytviÍi určit;/ obraz sebe samého, určité sebepojetí,

x..;..j"*.:l::.lij:," '":9..o sobě ,améá r*pr ,jsem trochu bázlivy a nesamo.
^;.,.l'' ':]:em vce|ku oblíben.. apod'), ale i citovjl vztah k sobě samému (sebe--'y.-U|ověk hledá svorr.identitu, ir'*,bl'i 'a- sebou a některé vlastnosti, které.. 

ill'':ll.; l:!iTá a jiné nikoli (riroveí sebeakceptace).
íl",."-'.]]i." po1etí sebe. sama, které se v psycho|ogii často označuje jako ego
ilili:}":Í l:u-::"i.'. ] i*.J.go, ql..o, za koho se jedinec povaŽlje;2.,.hh" j;;J;' jl;#.l''i:li:í:.ffi Tš:?:,]"H.1"J.ffi ..iT:fi''.Trj



sebeakceptování), vytváÍí tzv. sílu ega: čím jsou tyto rozpory větší, tím je ego
slabší, a naopak. Slabé ego m že vést k dezorientaci chováni, k nejistotě a muže
byt dezaktivujicí. V pojetí sebe sama jsou i zvnitiněné ,,objektivní hodnoty.., 11.
společenské normy morálky a aprobovaného chování vúbec, vytváŤející struktu.
ru osobní morálky, která se v psychologii označuje někdy jako superego (na-djá).
Z pouhého vědomí já se vyvíjí ego jako organizační a dynamicki, faktor, jako
centrum duševního života člověka, v němž se uskutečĎuje volba a preferenc.
životních cílri i prostŤedkri k jejich dosažení. Určitá míra nespokojenosti se sebou
samym však mriže byt motivující. A naopak, pŤílišná spokojenost se sebou
samfm vede ke stagnaci osobního qfvoje.

Podle D. Kreche a R. S. Crutchfielda (1958) vztahov!, rdmec ega zah
kromě sebepojetí a zvnitŤněn;ych hodnot a samozňejmě i obrazu fyzického
také materiální vlastnictví, členství v rriznych skupinách a organizacích, pňísl
nost ke společenské vrstvě a Systém rolí: .,všechny tyto aspekty doh
vytváÍejí pojetí já.., pňičemž oba uvedení autoči rozeznávaji centr lní a
vrstvy ega: pro některé osoby je jejich egu bližší jejich majetek,
luxusního automobilu nebo vily než napÍ. hodnota cti nebo pokory; jsou h
pŤedevším na své vlastnictví, nikoli na to, čím jsou, a to mriže b;Ít u
chováním jejich okolí' které často projevuje více obdivu a ricty lidem majetn
než poctiq|m. Psychologové hovoií o tom, že se ego rozšiŤuje na rrizné pŤed

Egu jsou velmi blízko produkty tvoŤivosti jeho subjektu' napŤ. umělecké

vědecké dílo. Vysoce hodnocenou částí ega mťrže b1ft pověst a jméno.
jako člověk nah|íži objekty ve svém okolí jako dobré nebo špatné,
i aspekty svého ega pomocí etickych norem jako pozitivní a negativní (K

Crutchfield) a ovšem i zprisoby svého chováni a zejména jeho vlsledky (ris

mriže mnohé omluvit či ospravedlnit). Ideální já se formuje již v dětství

základě toho, jak je dítě interpretováno svymi rodiči' co smí a co nesmí či

a na zák|adě nápodoby rodičri: ,,odměna a trest napomáhají akcentovat roz

mezi žádoucimi a neži,Joucími aspekty já.. (Krech, Crutchfield)' Toto ideální

mriže vytváŤet centrum ega, ale ,,pro určité osoby existuje ideální já jako rela

ně vzdálené něco, které vchováni hraje pouze podňízenou roli.. (Krech' Crut

field).
Na základě toho, co bylo Ťečeno,Ize nyni podat následující schéma

jd v nejširším smyslu (obr. 2).
Další aspekty tohoto tématu jsou vyloženy v podkapitolrách Ego a D'

funkce ega (v kapitolách o struktuŤe a dynamice osobnosti). Ve vyše u

smyslu je tedy ego centrem duševního života člověka. Ego se stává zák|ad
.  , - - L

vztažnymrámcem: hodnota věcí a jevri je,,poměŤována., vztahem k egu' su

tivní svět jedince je ego-centrick;f svět (coŽ neznamena, že je současně n

egoistickfj. Psychologlvé v tomto smyslu hovoŤí o,,ego.vztažnych moti
- k tomuto tématu se ještě vrátíme. Yztah objektu k egu rozhoduje o torn'

se o něj zajimáme či nikoli, zda je nám sympatick1f či nikoli apod. R
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."nektem tohoto v'z'Íahování Se ega ke světu je udržování' zvyšováni a snižování
u"T;; vlastní hodnoty subjektu, resp. základni tendence člověka udržovat či

|.i']i""'. jeho v|astní hodnotu, konkrétně mít pocit' že je vyznamny, uznávany,

!.,^,^","t"Á,ni, obdivovany' ctěnj' atd. Deprimující jsou nerispěchy, selhání, pocity
^:;;;" 

tváie.' atd' Pocit hanby ze sebe sama mtiže vést i k sebevraždě - pocit

)i,iii'n,a"^y 
ega tak rnriže byt Silnější než pud sebezáchovy.

Já
jako zážitková
struktura

Já jako činitel
organizace
a dynamiky
osobnosti

Vědomí tělového já

I
Vědomí sociálního já

I
Sebehodnocení zahrnujici
zvnitŤnění určit1|ch
hodnot vede k sebepojetí
(reálné a ideální ego)

I
I

Super-ego

I
I

Ego

I

Vrile
(Ego v akci)

obr. 2 Schéma utváŤeni já

UŽitečnost konceptu jáství (,,self..) v psychologii hájí L' A. Pervin (1981,
l;'' 

n] ) 
1. 

oj,Iutuje jeho tňi následující 
,aspekty: 

l . jak je proživáno (fenomenální
1a1, z. JA.;ako obraz kognitivní aktivity (reprezentace já) a 3. vztah mezi jáa pozorovate|nym chováním (prezentacl ja;:- tenomenáIníjá:zahrnujevse,.1aksesubjektproživá,jakproživásámsebevtom,

!l'l^níTá'"'jiachce,iuio*,jáki"dná;'jetozážitkovástruktura. kterásezvyraz-nu.;e v dospívání a v klimakteriu; patoiogick' '. lroe p,.il"",ii"'." neskuteční,
11! 

mrtv.i nebo jako. věci; obecněiu jde á vnímáni sebe sama, interpretaci sebe
- ix*:,:lění 

vlastní hodnoty u. p;i;yl.dinečnosti a identity;
-. ;;;; 

Ja (reprezentace jáství): jde o to, jak o sobě sm1i'šlíme, o naše
-l.]-"y"Jvtl. o ',teorrl sebe sama.., vycházejicí ze subjektivně strukturované
;I,H:,::.:. 

mriŽeme mít více inkonástentních sebepojeti; s tím také souvisí
',,."*"'a '' locus of_control.., tj. vědomi, že mámě či nemáme kontrolu
j,j3.Tii:"ťnání (J. B. Rotter' l966);

;:Tf,ť*:{l'Tkl1*#*,':'*t"'";ilťťTi:'ffi #":{'ťť:i,n:
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a skryváme své negativní vlastnosti; jáství nelze ztotoŽnit s otevĚenym r

ním (Pervin, 198l, s' 20l); akceptujeme informace potvrzující naše scho

u ,,uš" sebepojetí a zážitky uspěchu ovlivřují to, jak se interpretuJeme a

(R.C.Wyl ie ,  1968).
Ňutnost pojmu jáství v psychologii zdrirazĎuje také G. W' Allport (1963,

s. l11): r. jediny'rn jist1fm kritériem naší existence je pocit já; 2. teorie učeni.

motivace a vyvoje nemúže byt riplná bez zÍete|e k tomu, co je-pro osobnost

relevantní a co nikoli a relevantní je v tomto smyslu právě jáství. Koncept jástvi

mnohé vysvětluje' mimo jiné základní fakt, že usilujeme o maximalizaci pocitŮ

cty (,,sélf-esteem..), piičemž toto oceĎování já-vyplyvá z poměru irspěchu

k nárok m (S. Feshbach a B. Weiner, 1991, s. 197).

Podle uvedenych autorri platí tedy tato základní psychologická rovnice vy

Íující fungováni jáství:
irspěch

sebe-ucta : ta161;

V!,voj fenoménu j ství tu byl již zhruba naznačen, pŤipomeĎme si nyní, že

ia. o uí*: od zázitku k dynamick:T: fY",kční1u pst1m::'|]:-:i,^1l1T,,oryantzácižkušenosti 
a motivaci jednání (volní regulaci); zprostŤedkujícím

kem je sebepojetí:

Poslední dva články této vfvojové sekvence lze dďle schematicky vyjádŤit

sebevědomí

sebehodnocení+
-Fe+ svědomí-T-
sebeprosazování
sebeobrana
sebekontrola
sebeprezentace

l vŮ'-r l
egoangažovaná
motivace

Poznámka: organizačni funkci ega jsme v tomto schématu ponechali stranou
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ťcÍah konstruktŮ osobnosti a ega: osobnost je explanační a deskriptivní
,"^|',,, 

širšího vyznamu, ego jako hypotetick;f konstrukt poukazuje na jakési
pn?-tj.l)l"i a dynamické jádro osobnosti, vyjadŤuje podstatu jejího fungování,

il'i l':o,g.'',Ťi.l,il*::]l}; klíčovlm aspektem konceptu jáství' vyjadiuj etotžž
'Íii,".|Ái aynamické funkce, tj. ego-vztaŽnou motivaci. Podle G. W. Allporta

po^o,'j":..il x 
"a,r.l 

ve vědomí já proživájedinec kontinuitu své identity. Dítě má
(lY']'..*vé identity potiže až do věku dva a pril roku' hranice mezi vnitŤním
']i.Ti' '".i*u u něj ještě neostré stejně jako u dospěl;|ch pŤíslušníkr) pŤírodně

?,|i,,ii,"ui"o . Kromě ucty, kterou se jedinec snaží získat od druhfch, má také
,::;;:,' 

míru sebe cty. o. Strunk (l958) zjistil zajímavy fakt, že |idé, kteŤí nemají

]jii..* 
"r.'.ní 

jméno, nemají rádi ani sebe samé. Sebeidentita a sebeakceptování

i'"" i.ay dvě rrizné věci. Sebeucta se u dvouletého dítěte projevuje potŤebou

|.i'no'i. (chce dělat vše samo u n1 o.:''9yání vlastní aktivity reaguje hněvem).

ili,. ao'tuuuje negativismus, opozice vriči jídlu, oblékání, v či všemu, co rodiče

"uzuoui 
i. Dí tě pociťuj e každy požadavek rodičri jako,,potenciální ohrožení vlastní

iáentity.. a vyvíjí generalizovan! zvyk Ťíkat ,,ne.., i když je tím někdy míněno

..ano..- V naší kultuŤe pak 6-7|eté dítě projevuje Svou sebeuctu soutěživostí.

i západni kultuňe vystupuje vyhraněná sebelicta a sebeláska, což zdinaziuje Ťada

fi|ozof (Hobbes, Stirner, Nietzsche a další). Podle Allporta má rané j ství tyto
znaky: l. smysl tělového já,2. smysl kontinuitni sebeidentity, 3. sebeucta, hrdost.
Já a druzí jsou v setrvávající interakci jako hráči tenisu: ,je to pokračující konver-
zace mysli mezi nimi... Později se jáství vyvíjí k racionálně jednajícímu činiteli, což
odpovídá Freudovu pojetí ega (,,vědomá čáSt osobnosti, jejíž rilohou je nachinet
iešení problémri, které vyvstávají z impulzri, z vnějšího okolí a ze zákaz.ťl, které jsou
piijímány od rodičri a společnosti..). Já však není plně racionálni, je defenzivní,
zdúrazĎuje Allport. Adolescence pak pŤedstavuje hledání sebeidentity (E. H.
Erikson). To se projevuje tím, že mládí zkouší r zné masky: hledá zprisob zábavy,
oblékání, učesu, to, co by bylo uznáváno vztažnou skupinou. V sexu se snaží najít
|,T:liimezi smyslovostí a konvencí. V voj jáství směiuje k propriu, k intimnímu
;aoru;á, které se stává hlavním zdroiem učení. Jedinec sám sebe činí stále diferen-
covanějšim objek tem seberefl exe'

,,-|ozlišení nojmň já, ego a osobnosÍ: o toto nelehké rozlišení se pokusil, mimo
Jlneautory' D. P. Ausutel (l952), kter1f tyto rozdi|y vyjádŤil následujícím sché-matem:

H
- _

sluchov! obraz vlastniho
jména
kinestetické dojmy
viscerální tenze
osobní paměť

vtzuálni obraz 
----;

l'|ffi."".:,u" Ť

ego jako faktor organizace
zkušenosti a jednání

(integrace zážítktl,
potÍeba evalvace
a vyhnuri se devalvaci ega)

sebepojetí
(obraz sebe sama:
reálné a ideální ego)

vědomí já (fyzická

a sociálni jedinečnost)
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I

Pokračovaní tabulky

TěIo

Existují však i naprosto rozdílná pojetí, napr. P. A' Bertocci (1945)

uvedené vyznamy pojmri já a ego srovnává následujícím pregnantním vlrc

já : v poznáváni Sebe Sama sám poznávající subjekt; ego je vždy pozt

není to nikdy poznávajici subjekt. V podstatě potvrzuje rozlišení Ausu

Nicméně je tu rozdíl v pojetí tohoto pŤedmětného poznávání sebe sama:

vyjadŤuje zážitek sebe sama, nikoli jen svého těla, ale i svych zkušeností, tt

ilustraci.

u'po*inty, a to má spíše vyznam poznávánina Ítrovni vnímání' kdežto ego j

sebepojetíle již Složitější poznávaci proces. oddělování obou zptisobri poznál

sebe^sama je ovšem umělé a také ,,rovnice.. ego plus schopnosti atd. rovná

osobnost vypadá dosti uměle, pokud obojí nechápeme jako zjednodušu

UtváÍení osobnosti

Novorozenec disponuje jen poměrně chud1fm repertoárem vrozen ch reflexri či

in,,int.t (preformovanych zprisobri chování), kdežto dospěl;Í jedinec vykazuje

|ohate diferencovany celek psychickfch vlastností osobnosti, tj. systém schop-

nosti, postoj ' motivti, a také obsahově bohatěji diferencovany repertoár chová-

ni. osobnost v tomto smyslu vykazuje v]fvoj od jednoduch]fch adaptačních me-

chanismri ke komplexním programrim jednání, tj. vj,voj od vrozeni,ch mechanismú
chování k je ho volnímu íízení, máme-|i ilustrativně vyjádňit jen jeden z více aspektri
vfvoje osobnosti' resp. lidské psychiky. Ať už vyjdeme od novorozence nebo od
ditěte s vyvinutym vědomím já a sebepojetím, lidská psychika se strukturuje
a dynamizuje v interakci aktuálního vnitŤního stavu a vnějších činitelri' piičemž
tento vnitňníaktuálnístav je sám vyslednicí interakce konstitučních složek (vro-
zenlch tendencí) a zkušenosti: osobnost je nikolijenom, ale pievážně produktem
uče'ní, které se v ranych fázichjejího vyvoje označuje též jako socializace.

Člověk je pÍitom chápán v podstatě buď jako reaktivní, nebo aktivní bytost.
První pojetí je dnes již pŤekonáváno, neboť člověk se ke svym životním poámín.
kám nechová pasivně, nepňijímá pasivně vlivy vnějšího ,uětu' své živoiní pod.
mínky do jisté míry sám utváňí. A tak člověk jako aitivní bytost jeurčován w m
bytlm, ale to sám _ do jisté míry - aktivně utváŤí, ne vždy všai zcela vědomě'záměrně. Aktivitou se tu rozumí vše, co vycházi z dané struktury osobnosti,a toto určení se tedy nevyčerpává pojmem záměrného jednání' Aktivitu je tutŤeba chápat jako reákci na nějaké nedostatky ve vztazich jedince k jeho životni-mu prostŤedí i k sobě samému, tedy jako funkci konkrétních potŤeb (napŤ.Jlstoty, a|e i odpočinkrr apod.). Drikazem aktivního poměru člověka ke světu jeskutečnost. Že svět dnešního člověka je jiny než svět dŤívějších generací, a to
llljl:-.i w' vytvoňen jin:,,mi riami nel-uíii,,asi pŤedkové. Aktivita člověka má
,..T.;.::"1Tl,p:"1lu a vykazuje jistou závislost na jeho minulych zkušenos-
t:-.i ] '.a ocekaváni budoucnosti (na životních plánech), ale také na obecně
jlTl'i],:.Yucí preformovanych tendencích. Vysvětlovat utváiení osobnosti
''lT:Y|i;::":::#.&..i1li1i'?ii,..'eboť i ve vyvinuté li d ské psychice se
' j.';il*l'";.ÍtrTlili'lfi1Hi:L::T:;:ťť"1i::#,ili,ť,:;T,::;:fi 

l

l á postoje k sobě samému

ídeál o sobě samém
hodnota sebe sama

sebecit

schopnosti
temperament
motlvy
postoJe
zvyky

e g o

o  s obn  o s t i
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vÍozené progr&my adaptace nebo,'pŤedprogramování.., čímž vyjadŤuje s
cím vyzkumem zjištěná fakta, ža také ,,lidské chování je v určit1fch
pŤedprogramováno fylogenetickymi pÍizprisobováními.. , tzn. že i člověk.
zviÍata, se chová za určit]i'ch okolností pod vlivem vrozenych programri čii
a tak se v jeho psychice vedle individuálně získanych zprisobri uplatřuje i d
vě podmíněná forma adaptace, resp. že pŤedprogramování spoluurčuje li
naučené chování. Platí to i pro oblast sociálního chování, které bfvalo
váno vylučně za produkt sociálního učení. Kultura, poznamenává Eibl-Ei
feldt, dělí lidi tak dalece' jako by byli pŤíslušníky rrizn;fch druhri; co je n
spojuje, je jejich biologická jednota v pňedprogramování. Člověk je v
nejen vrozenymi zprisoby pohybri a učení, ale také vrozenymi
postoji, zprisoby reagování, poznáváni a motivy' Mnohé zprisoby jeho
jsou homologické se zprisoby chování r znfch druhri zviÍat, u nichž nachá
takové projevy,jakoje zdravení se, zdobení se, vyrazové pohyby (napŤ. zak
tváŤe v rozpacich apod.).

P. Leyhausen napŤ. zjistil, že v mnoha kulturách muži rádi zdrirazřují
svfch ramen pomocí rriznfch ozdob, epolet, vycpávek apod., což je
pozristatek signalizace síly v pŤípravě na boj, která se u silně och
prapŤedkri člověka projevovala zježenim srsti na ramenou' což vedlo ke
jejich siluety.Yrozeny zák|ad mají takové zprisoby chování, jako je líbání a
druhy kontaktních pozdravri (podání ruky), objímání se' péče o partnera a o
a ovšem podněty pro sexuální chování a agresi' ale i ochrana osobního teri
označováni sociálniho Statusu a mnohé další. Mnohé kulturní normv
biologické zák|ady, napň. rrizné formy ucházeni se o pohlavního partnera
zakotveny ve vrozené tendenci Samce k imponování samičce. Podobné ko
mají r zné rituály a ceremonie, napŤ. pozdrav, které někdy vyjadiují uznáni
sociální pozice (nižšího ranku), jako napŤ. riklona nebo pokleknutí. o
za|oženych tendencích již byl'a Ťeč v minulé kapitole.
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Uyáiení trvalejších vlastností osobnosti

D^imeÍn vlastnosti osobnosti se tu ovšem rozumí psychické vlastnosti, tj. trvalej-

siJr,,u'utt..i,tiky 
jednotliv1fch dimenzí osobnosti jako fungujícího psychického

".rtu. 
vtu'tnosti jsou produktem učení a konstitučních vlivri; zásadně tu jde

" modifikujicí vliv zkušeností na psychickou konstituci individua: pňíkladem je

navvk|é (naučené) uspokojováni vrozenych potÍeb, pňičemž se uplatřuje indivi-

duálnízkušenost ziskávaná uvnitň určitého kulturního rámce. Proto se podobají

alimentární návyky u pŤíslušníkri jedné kultury a velmi se mohou lišit mezi

pÍíslušníky rriznych kultur: mnoho Evropanri konzumuje s oblibou biftek nebo

íizek,a|e s odporem poh|iži na ,,lah dky.. tibetské kuchyně. J. Reykowski (1967)

uvádí následujici principy utváÍení trvalejších vlastností osobnosti, které v podsta-
tě vyjadÍují r zné formy učení:

_ Trvalejší vlastnosti vznikají jako drisledek irporného opakování: jestliže se
napŤ. ditě setkává opětovně s určit]i'mi pojetími, pŤijme je posléze zasvé; určité
pojetije pňijato zejména tehdy, kdy jedinec není dostatečně kritick! (není poho-
tovf ke konfrontaci a ana|yze toho, co se dozvídá)' kdy nemá na pŤedmět pojetí
v|astní názor a je o něm jen málo informován. To platí nejen pro pojetí jako
taková, ale i pro činnosti, které určité pojetí vyjadŤují, což se t]íká zejména
urči|fch kulturních, napŤ. hygienickych a jinfch návykri. obecně p|ati, že ,,zp -
so.by reagování vytvoŤené ve specifickych situacích mají tendenci k široké gene-
ralizaci..; tak se napÍ. ze specifického návyku zdraveni souseda vypěstovává
u ditěte zdvoŤilost jako trvaiejší vlastnost jeho osobnosti.

''* 
Trval^ejší vlastnosti vzntkaji vlivem odměn a trest : odměny a tresty jsou

:::T. 
zprisoby tzv' zpevřování' které je podstatnou podmínkou učení. Zpev o-

ll].1:.uk:se udržují, nezpevĚované vyhasínají: napŤ. trest zpevřuje chování,

}:,:.*1T.Ž'1uje uniknout tomuto trestu. zjeonoduseně Ťečeno; odměnou je vše
i':[T::3 

trestem vše nepŤíjemné, a to nikoli jen v rovině smyslové, ale i symbo-
, ;):^::U"'mné v tomto smyslu není napŤ. jen nasycení, all i ziskáni otdiu.,,

u,ilJiY]"t apod.). odměny a tresty (zpevnění) mají emocionální podstatu
*i.i'j^',l.' 

v|tv mají proto pŤedevším afektogenní zkušenosti, z nichž některé,
,.il'.]i:^:1" traumatizujici (zraÍnjicí), mohou vést k silné fixaci určité reakce,
.i. ";:::::sti. která se stává značněrezistentní vriči vyhasínání (jedinf trauma-7 ooz||'CK, napň. znásilnění' mriže pak v tomto smyslu vést k vytvoŤení



t rva|ejšiv lastnost i '  napi .  pohlavní f r ig i<Íity) .  Zásadně vŠak p|atí.  že nezpev

né reakce vyhasínaji, a ták se člověk mťrže napÍ. pÍestat něčeho obávat,

naopak vzdát se určitych zpťrsobťr chování, napŤ. ucházení se o určitou 6gq
když jeho jednání nebylo nikdy zpevněno odměnou, tj. v tomto pňípadě poziti

hodnocení jinych osob. Tlak k napodobování určitych modelrj je automat

a silnější,'"ž k.iti"ky vztah k tomuto modelu: ,,Mlady muž s kritickymvzta

ke svému otci - člověku zlostnému a brutálnímu - ho ve svém jednání itpo

napodobuje ' . . automatické pŤisvojení si modelu mriže byt silnější neŽ pÍ|J

morální hodnocení.. (Reykowski).
- Trvalé vlastnosti osobnosti mohou byt rezu|tátem aktivního pŤet

obsahri jedincem pŤisvojenych: lidská mysl b;fvá srovnávána s fotogra

;;'**;ilil eí..'ug.'.táronovym páskem, protože odráží jevy, které se

ní odehrávají (Reykowski): ,'Dojmy' vjemy, pojmy, dokonce i emoce.1sou
r  ' -  - , )

ffi#;il"iiil; ';G;',k.il Éiá'etu.;. Uvedená analogie však
- r ^  ^  n Y P

ffiil ďila; áa,'o ti-, že tu nejde o mechanicky'odr,az, ^: : rlliurclte omezenl, Klcrc Jc (lalt(J Luilr z! Lu rrwJuv 'J, - - 
. - - ry^ni

Íení toho, co Se v okolí subjektu událo. Jednou z forem takového pietvarctu

reakcí osoby, o jejiž pňízeí se subjekt ucházel. obecny princip formuluje t
kowski takto: ,,Trest i odměna fungují v určitém stupni jako kompas, t1
ukazuje cestu postupu: trest vytváÍí tendenci uniknout situacím' s nimiž

spojen' odměna tendenci toužit po situacích. s nimiž je spojena, a naopak: 11
podněcuje vyhybání se trestanym činnostem a odměna podněcuje vy

odměĎovanych činností...
-_ Trvaleiší vlastnosti vznikají vlivem ztotoŽnění Se Se vzory: určité

piejímá člověk od autorit a adorovanych (obdivovanych) osob vribec: mi

á chování osob, které nám imponují, je sugestivní. Ale lidé mají tenc

napodobovat chování jinlch osob, kdyŽ pozorují, že toto chování vedlo k

odměny, po níž sami touží, a naopak vyh]Íbat se takovému chování, u

po,o,,,ií, že vedlo k trestu - to se nazyvá učení nápodobou (nebo na zá

modelu) a uplatĎuje Se tu tzv. zástupné zpevĎování (které je pouze

nikoli osobně zakoušeno): druzí lidé tu tedy vystupují jako pozitivní a negati

vzory; chování, které pozorujeme u druhych, tak mriže nalrrazovat naše v

bezpiostŤední zkušenosti. Zvláštním pŤípadem tzv. imitačního učení (

nápodobou) je odtlumení, tj' uvolnění chování, které bylo dosud pŤed

vnitŤní zábrany (utlumu). když osoba pozoruje u jiné osoby, že u ní toto c

nevedlo k poirestání. Zvláštním pÍípadem je napodobování osob, s nimiž

jedinec identifikuje na základě pozitivního citového vztahu' což je charakteris.

ké zejména pro napodobování iodičťr dětmi. Reykowski zd razíllje, že odmě

jící viiv mriže mít u lidí ne.1en vykonávání činností asociovanych s odměnou,

také hovor o nich a myslenka na ně nebo jejich pŤedstava, a že pňedstavování

pŤíjemn.fch činností -íž" -ít povahu dočasného uspokojování. Tendencet n

poáououani činností, které vedly k rispěchu, je silnější než tendence k naPodo

vání těch činnosti' které vedly k neuspěchu, a nezeslabuje je ani negat.
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. '.. l schémat, napŤ. generalizace spojené s očekáváním: tak napŤ. muŽ,

fltli 
eltl,"-.Úm 

zp sobem získal pÍize jedné ženy, bude očekávat, že stejnym

i",y ?, I|i,-yLi piizeĎ i u jin.fch žen, a1e protože lidé jsou r zní' mriže takové

tlíJsob.ul, ^* u ;"jnanl selhat. Jedinec se pak na zák|adé,,korektivní zkušenosti..

'ďš.oo:],";;l steiné kategorie žen dosáhnout rispěchu jin./m ''vzorem instru-

Í:Í:'ffi il;"#i;,iliTí:.*iill'il;"'Í}.JJJli'*"il;i:,.#'.;::1";
Ííentalnttt" "^..- 

,.lr"tuar.nu u" u.l*i obecná očekávání: po zakusení rispěchu

chu Jsou.*.iáu. vvt<azuje sklon k pňeceĚování svych možností a šancí a po

čq'::jl"i".''oe.y,u se naopak začiná podceĎovat azačiná pohlížet na budouc-

i*[ejiililiJty'. tn"ytowski). Jinou formou schématu je idealizace, tj. vytvá.
,,--) ,^u.o,ll toho. co má byt, spojené s konfrontací tohoto ideálu s realitou, což
'jlfiffi* motivující, iak i destruktivní, pokud jde o vnímání skutečnosti.
'x:^l,.;l; ;gteclv rrpodstatě produktem učení, tj. vlivu zkušeností získanych

, fi;o;;o,retních 
Životních podmínek. Tyto ekologické podmínky učení tvoňí

^^"iÁ|ni mikrostrurtury, V nichž jedinec žije a prisobí (rodina, později škola'

ffi;;.skupiny 
a.pracovní organizace) a které se utváÍejí a fungují v rámci

určité kultury a suorultury (společenské makrostruktury). V tomto smyslu je

"'"l""u 
produktem sociálního učení, a to zejména ve dvojim směru:

""----i^itit,ino učení (učení podle modelri), tj. učení se pozorovanym pozitivním

a negativním vzorrim: pozorování pozitivních vzorti (fyzick]fch osob, ale i lite-

',e.ilt, a filmovych hrdinri atd.) vede k pŤijímání vzorc chování, které se

vykazu.jí jako odměnované behaviorálni vzorce; pozorování negativních vzor

uede t ítlu*u vzorcťt chování. které tyto osoby vykazují jako chování, jež vedlo

k trestu. UplatĎuje se zde tedy touha po dosažení pozorovanych odměn a nápo-

doba chováni, které k nim vedlo, a strach z pozoroyanych trestťr. Jedinec si
v tomto smyslu osvojuje určité operanty a určité zábrany.

_ Instrumentdlní učení (učení drisledkrim vlastního chování): vlastní chování,
které vede k dosažení odměny, se upevĚuje a rozšiŤuje jako instrumentální
vzorec (operanta) na podobné situace (princip generalizace), a naopak: vlastní
chování, které vedlo k trestu. je utlumováno v těchže a podobnlch situacích
(vznik zábran).

V utváŤení osobnosti se však uplatĚuje také vnitÍní odměĎování a trestáni
založené na morálním cítění (hrdos1 na sebe sama, stud za sebe sama atd.), které

1ini morálně vyspělejší jedince relativně nezávislymi na vnějších odměnách
a-trestech. osobnost se utváŤí jako systém naučen;|ch apetencí a averzi,propoje-
ny se systémem tomu odpovíáajících postojri a zprisobri chování.



Yz|ažn! systém a jeho komponenty

Vnější vlivy neprisobí na osobnost člověka mechanicky svlmi obj
a vždy jen fyzickymi charakteristikami: svět člověka je světem v]fznamri..
objektri, které mají vztah k jeho psychice, pŤedevším k jeho motiv m: yrizi
má to, co má funkční vztah k motivacím, tj' to, co umoŽriuje stát se
k dosažení nějakého cíle a co samo vystupuje jako cílov1f objekt. V
situacích mriže mít t1 ž objekt rinny vyznam: hledáme-li páku, mriže mít v
situaci vyznam kus klacku, kterého bychom si jinak nevšimli, osoba, která
byla dosud lhostejná, m že mít nyní pro mne vyznam, kdyžjsem zjistil, že
tyž zájemjako já a že od ní mohu získat určité informace.

Yztah člověka k vnějšímu světu zprostŤedkovává a formuje tzv.
s1,stém: H.-J. Aebi (1987) ho definuje jako ,,srovnávaci zák|ad pŤi vni
a posuzováni stavu věci.. a rozlišuje: l. krátkodoby vztažny systém, kterÝ
uplatĚuje ve vnímání jako adaptace na danou podnětovou situaci: mění.li
stimulace, je nová situace vnímána komplementárně k setrvávající normě ď
vystoupení nové adaptace - bližší vysvětlení nepodáváme, protože se to
procesu vnímání velmi specificky; 2. setrvávající vztažny systém: ,,v
v1ívoje se na základě zkušenosti vytváŤejí norÍny' k nimž se pŤi posuzování
nevědomě vztah,, (zňetel): znamená to, že objekty jsou určitym zp so
kategorizovány z hlediska určit;i'ch vyznamri; tak napŤ. kategorizujeme
s nimíž Se Setkáváme' na Sympatické a antipatické, drivěryhodné a nedri.
hodné atd., pÍičemž se uplatřuje genera|izace našich zkušeností s lidmi;
osoby srovnáváme z hlediska jejich vzezÍení a chování s těmi, kteft už zn
s nimiž máme určité zkušenosti, podle principu podobnosti (fyzické,
i vyznamové).

Jde tu o jakousi analogii srovnávání obrazri v počítači. LzeÍici, že indivitlu,
zkušenost vytváŤí takovy vztažn:il systém, tj., obrazně Íečeno, měňitko, jímž j

posuzovány další zkušenosti' obecně Ťečeno, vztažny systém určuje indivi
zpracováni informací a tvoií ho vnitňní svět člověka;jako takovy je ěifite
organizace zkušeností; je to prožívání a chování člověka ovlivřující vztah..

Podle H. Mogela (1985) mriže byt psychické utvtiÍení člověka chápálo
kontinuum diíerencujících se a stále komplexnějších forem organizace at
ce ,,vnitňního Světa.. člověka, tj. jeho vztažného systému. ,,Zkušenost je intra
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. . ̂ "o'ÍLizovany produkt vzájemnych ovlivřování individuum-prostňedí. . .
il,:y':::^chováni v situaci probíhá jako strukturované v závislosti na zkuše-
wo?,?,i|,; ie stá|é psychicky zpracovávána,, a vytváÍí stál]f vztažny systém, tj.
'':,j-iff ínky pro ziskávánínové zkušenosti, která se tak stále organizuje na
Ú]l']l'"?us"nosti pÍedch ázejici.,,Intrapsychicky vztažny systém činí psychick
,,K,"'"]í,;a,m na zkušenosti, a tak jej usměrřuje... (Mogel)' Citovany autor
ď,).:: í,,uz"v systém nemriže bft vysvětlen z komponentri (napŤ. vlastností,

Y:,,,:,;;,a z organizace a dynamiky v|astních funkčních procesri. To souvisi
'iji"liu.r'ou oko|ností, že v každém okamžiku své ontogenetické existence
'J.]],;; 

změn ie k větší komplexitě ovlivĚován vnějšími systémy. Ty jsou vystave.

1.]']"'..'".i.r.ym ovlivĚovacím vztahrim, na jejichž zák|adé se samy mění'..

l1,,.íuněiši systémy jsou ekosystémy, na nichž individuum participuje a s nimiž
,,,],i,aripiechodné kvazisystémy. Procesy organlzace zkušenosti (intrapsychick1|

,|,i^znv ry'tern) ovlivĎující také procesy hodnocení, tj. ,,emocionálně kognitivní

oceřování behaviorálně relevantních pŤedmětri,,: organizační a hodnotící proce-

,y i'ou komp|ementární, vytváňejí v]fběrové postoje k objektrim a regulují

pÍedmětné chováni.
W. Tomaszewski (l976) zdiirazĎujefunkcionáIní závislost čIověk _ svět,v niž

je osobnost chápánajako integrální část světa nebo jako ,'podsystém s vlastní
vnitÍní organizaci, fungující v širším rámci..: každy z obou systémri mriže byt
plněji poznán jen tehdy, bude-li analyzován ve spojení s druhlm systémem
(M. Porebska, 1982). To znamená, ňíká Tomaszewski' že není moŽno chápat
chování ditěte, anižby byl brán zŤetel k jeho rodině, nebo chování pracovníka
bez zÍetele k organizaci, v niž je zaměstnán. V psychologii se tento komplex
interakcí individuum-okolí označuje termínem pole, kter]f zavedl K. Lewin
(l934). F. Winnefeld (1962) k tomu uvádí: srovnáme-li chování mentálně nor-
má|ní a s|abomyslné osoby v téŽe situaci, zjistíme rozdily, které spočívají v tom,
Že normální osoba je schopna lépe pochoiit smysl situace. Rozhodující je tedy
''pojeti vyznamové struktury poli..'.které ovšem nezávisí jen na struktuŤe pole,

:],:.] "" 
duševních dispozicích jedince' A tak pojem silu;ce vystupuje ve dvouvyznamovych rovinách: l' jako objektivní charakteristika určité události a 2.

laxo subjektivní ,,zpracování..této události, tj. spojení stimulace s jejim určitymosobním vyzname..

obr. 3 Funkcionální závislost člověk - svět (osobnost jako integrální část světa)
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Psychologické myšlení tu jde za pÍírodovědecké myšlení 1Winnefeld); ve
má pojem pole v znam ',uspoiádaného rozdělení sil v prostoru.., v psycholo
má pojem pole jiny vyznam: pole tu neznamená souhrn sil p sobícíct1
člověka' nybrž ,,smyslupln1f celek.., v němž spolu souvisejí prožívající subi
aproživany vnější svět; v tomto smyslu neexistují osoby izolované od pole'
vždy jen ,,lidé v situacích.. - pojem pole je v tomto smyslu vyznamově el6yi
lentní pojmu situace. Winnefeld zdrirazĎuje. že ,,živy člověk neni v
uzavÍené já,jak si to pŤedstavovala starší psychologie,.. je částí pole jako si
v níŽ se nacházi a která na něj prisobí jen prostÍednictvim jeho vz
systému. Jde tu nejen o aktuální subjektivní, ale i očekávanou realitu a o j

duální vyznam stimulace' Je to tedy subjektivní vyznam situace (tj. obraz si
ve vzÍažném rámci jedince), ktery určuje chováni subjektu v této situaci.

Vlastní proces učení pak ovlivůují kognitivní styly, tj. ,,hypotetické ko

k označení zprisobu, jak;fm člověk pŤednostně vnímá, myslí a jedná.. (G.

l984), napÍ. impulzivně nebo reflexivně (tj. s rozvahou), v závislosti nebo

sle na poli (tj' zdaje nebo není schopen brát dostatečny zŤetel k organizaci

tj. k relacím mezi jeho prvky) atd. Činitelem utváŤení osobnosti je tedy organi'

vgná xkušenosÍ promítnutá do dané situace, která se tím stává subjektivn
pojetím určité události nebo Íetězu události a ziskává tím individuální

Vyvojově nejvyšší vztažny systém reprezentuje tzv. ego (já)' činitel organi

Jedinec Ťeší své problémy jednáním, rozhodujícím aspektem lidského bytí je

Jednáni vycházi ze vztahu subjektu k jeho životnímu prostiedí a vyjadŤuje j,

vnitŤní stav. Určujícím činitelem je zkušenost: ,,Zkušenost je intrapsychl

organizova produkt vzájemnych ovlivĎování mezi individuem a prostŤedí

pÍičemž podíi na těchto ovlivĎovacích vztazichje závislf na: l. vyvoji jedit

). stavu jeho prostŤedí, 3. životnich vztazich, 4. uplatĎuje se i závislost

.l |,teÍé maii vztah k jejich ontogenetické minulosti; organizují se, jsouce jimi

fi i;i::l',;',;i:t'i"i.J:Íi,i;T,f; lilil::(T..",iJ:!:1,i.:ff;,-liff JJ:i
h"Í.l#;;t, kterou proptijčuje pňedmětrim na základě hodnocení vztažny
, 

|.iž-^ r^u,ická prezentace těchto pŤedmětri uvnitň anticipované rea|ity.. (Mo-
'lii".',.,u"ny autor pokračuje: ,,Yz'tažny systém se stává v vojově závislym na

ffiil;' aktivitách individua astává se vlivem vnějších Systém komplexnějším.

l'iij"uii"i komplexnost vyvstává z vnitŤní organizace vztah k relevantním
,^Lol,^a 

ie zŤejmě nutná, aby individium zvládlo komplexitu svych okolí a mo-

ii.]-'. riáit s ohledem na Svou v|astní índividualitu., (Mogel, l985, s. l04).

c.n.,.' vnitŤního vztažného systému se v tomto smyslu stává ego individua,

iteré chová n í p roprij čuje ego-centrick;f smysl.

VÚše uvedené je základem toho, co nazyváme smysluplné chovdní: instrumen.

tatni ei funkčni vztah chování k uspokojování potŤeb a k sebehodnoceni dává
tomuto chováni psychologick;f smysl. Smyslem chování je najít určit;y druh
uspokojení' což znamená, že vycházi ze stavu vnitŤní nerovnováhy, z deficitu
spokojenosti, pohody, resp' Z emoce narušující vnitŤní rovnováhu (pocit selhání'
viny atd'). Smysluplnost proprijčují chování snahy po uspokojení potŤeb, fyzio-
logick]fmi počínaje a potÍebou pozitivního sebehodnocení či seberealizace kon-
če;je však tíeba zd raznit, že tyto snahy jsou často nevědomé, a tak jedinec sám
mriže nezÍídka chybně interpretovat smysl toho, co činí, nebo toho, co učinil.
Smysljedení či odpočívání je celkem jasny, ale u ego-vzIažnych potŤeb byvá
smysl jednání již méně prrihledn;y. Tzv, substituční jedntiní vykazuje pŤenesen]1i
smys|: napň. dětské krádeže nemusí byÍ vždy motivovány ziskem hmotnym, ale
snahou získat obdiv, nebo získat věc, která hraje primárně roli náhradního
zdroje citovfch hodnot (D. Balaštík, 1988). V tomto smyslu je pro člověkarozhodující život ve světě vj,znamú.. věci vyvolávaji psychi"ké .eatce také svlmi
?.1'j:.'Š*|.micklmi vlastnostmi (napÍ. toJe- z dotyku tvrdého a chladného

;;l;::ť.'.'': 
vystupují pÍedevším jako nositelé určitého vyznamu, a tak je vetltr'L|CÍ. x nrm založen subjektivní a interinclividuálně oánsn;; smysl jednání

lffi:l :u#,i|Y"b chování několika lidí k témuž člověku). Podle R. Stagnera\.,vIr š. Jí+J Se dltě učí klasifikovat věci a tenduje k tomu, asociovat je s pozitiv-ntmi nebo negativními valencemi 6oanoiami), a tak si později člověk vytváÍi
H,ll?il,':.:rchii hodnot s dominantním leitmotivem: mriže usilovat o ekono-
... 

-.J .|J^' t-l po|ttlckou moc' vědeckou prestiž, jistotu, zdravi atd. Dostane-li se
.J.'Tilll}l1,f : .: učinrt více či méni snadné, okamŽité či v čase odložené
znu...u ,^ 

vZlazny.ramec je internalizován a použiván v hodnocení nevědomě.
.o*na.I i"".]'^-T]]''é, 

pŤedevším to, že:,,minulá zkušenost jedince, systemati.
l?or,,.;o;;,il1]:1"-"lná, 

poskytuje kontext pro nové udá|osti..(R. Stagner,
človai. *lr. UVedene skutečnosti poukazují rozhodně na to, že je to vnitÍní světqxr.']*J, |roŽívání okolního svěia a ,.be sa,na v něm. kferr7 ie rnzhnrlrriín{-

ovlivriujících systémovych komponentách v ztažného systému, jimiž jsou:

plexita, integráce, vlastní Íizení a flexibilita těchto Systémovych komp

(vogel). Yz|ažny systém nem že byt vyloŽen ze svych komponent (vlast'

motivri) a z organizačni dynamiky sv]fch vlastních funkčních procesri,

nikoli endogenně. To znamen á, že vztažny systém jako vnitŤní Struktura

v každém okamžiku své ontogenetické e^isi".'". ovlivĚován vnějším-sysÉn

k větší komplexitě, pŤičemž ovšem také vnějši systém podléhá zménám.

uvádí tento pňíklad: čtyŤčlenná rodina je- systém vzájemně se ovlivř

komponent , i ntchž uaiaa vyvojem získala viastní dynamiku. Ale cely

vykazuje také dynamiku vlastní a určitou otganizovanost: (,,Každy člen

je sám sebou' svym dosavadním vyvojem organizovany systém zkuše

Vnějši systémy jsou pole interakce' v nichž individuum, které je v nich situl

uskutečĚuie své tendence. VnitÍní systémy jsou ,,intrapsych1cké vztažné
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formou, kterou prožíváni napl uje určitym obsahem, je - zjednodušeně Ťr
pohybovym vzorem, ktery má intrapsychicky smysl a ktery je instrumen
operativní nikoli ve vztahu k situaci, nybrž ve vztahu k prožívané ,ii"#'
znamená, že situace, do nichŽ člověk vstupuje, ale které i sám vytváňí' js;;"l;
subjektivním pojetím toho, co je v nich nezávisle na subjektu 1oÚj.ttiun$-l
Člověk nemriže pŤekročit stín své subjektivity, ta 1e poastainym antroni
(lidsk;fm znakem) jeho psychiky' To je onen vztažny rámec, kterf sg n';
fenomenologickf nebo někdy personální pŤístup k chování (D. Snigg;I
Combs, 1949, s. 9): toto ,,fenomenální pole je determinantou .houáří.. 

"determinanta má povahu subjektivní zkušenosti. V]fchozím konceptem je
fenomenální pole, které Snygg a Combs (1949, s. 15) definují jiko
univerzum jedince zahrnujicijeho samého, jak je zakoušeno v okamžiku
a označl1i ho, mimo jiné, jako ',privátní svět.., ,,psychologické pole.., '.ži
prostor individua... Zdtnaz uji, že: ,,Veškeré chování bez vyjimky je koÁpb
determinováno tímto fenomenálním polem.., které je,,realitou.. individua. Z
to teze pak vyvozují určité závěry tlkající se predikce chovdní,z nichž nei
tější je ten, že toto pole je rekonstruováno z chování individua, což je o
vyvozováno z odpovědi na otázku: ,,Za jakych okolností bych to
tj. v podstatě na zák|adě vcítění, ačkoli se o tom oba uvedení autoŤi
To s sebou pŤináší nebezpečí vlastních projekcí interpreta chování.
nicméně na fakt, že v]fchodiskem interpretace i predikce chování individua
ana|yza: l. aktuální motivace individua, 2. jeho pojetí situace' v níž se
obojí souvisí pak s analyzou jeho minulé zkušenosti, mrižeme-li
vyloučit vliv organick1fch činitelri.

Vyznamné je to, co jedinci pŤináší nebo signalizuje něco pŤíjemného či
jemného (užitek, blaho, ale také ztrátu, hrozbu atd')' Yyznamné pŤíj
(vyznamná dobra) se označují jako hodnoty, omezimeJi pojem hodnoty
vyznamné subjektivní dobro. Smysluplnost lidského jednání pak mliže
identifikována v termínech konkrétních motivti nebo konkrétních hodnot.
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Úvod do prob|ematiky

Termínst ruktu . ravy jadŤujeobecněstavbunebos loženíněčeho 'Vpsycho log i i
oakpojemstrurtu,:aosobnost ivyjadňujevnitÍníuspoňádáníosobnost i , t j .sklad-
i.,, i"iich prvku, dlspozic, které jsou chápány jako funkční elementy, resp. jako

il*á;.funtcí rriznlch kategorií (vfkonu, motivace' hodnocení, formální

-."r,i1,;iitv atd. - tj. schopnosti, motivy, postoje' temperament atd')' Struktura

;"""u;.; "" 
určit! trvalejší stav, na relativně stálé uspoňádání, ale současně i na

it'"",i"i i"r'"to uspoÍádaného celku. obojí, tj. strukturu jako relativně statické

u'ooiaaa"i celku á jeho chování, pak vyjadŤuje termín systém, někdy jsou však

Joi',l 't.ut..ury a systémy ztotožhovány nebo jsou odlišovány jinym zprisobem.
.e.'nott' 

(l969) poukazuje na to, že pojem struktury je v psychologii používán

ve vice rriznych vyznamech, a sám pak vymezuje strukturu jako ,,v stavbu

osobnosti.., vytváÍenou podle rťrznych pojetí rriznymi obecnymi základními
znaky. V tomto smyslu existují rúzné strukturní modely osobnosti, napň. psycho-
ana|yticky, faktorově analyticky a dalši: psychoanalytick! chápe osobnost jako
systém tÍí ,'psychickych aparátri.. rriznych funkcí, které reprezentují pudy, mo-
rá|ka (osobní étos) a osobní zkušenosti s realitou; faktorově analytickf chápe
osobnost jako systém vzájemně propojenfch nebo .. v obecnější rovině pohle-
du- navzájem nezávislych faktorťr, tj. vnitrních determinant vykonu, jednání,
postoj atd.

Téma struktury osobnosti je spojováno s rťrznymi teoretick1Ími koncepty,
a dokonce i s rriznymi filozofickymi vychodisky.

Prvky Struktury osobnosti, chápané jako dispozice rriznych druhri, pÍedstavují
psry-pcké vtastnosti osobnosti,kte;é tV;Ťí rrizné tiídy podle svych funkcí (schop-
nosti, temperament atd') a které se mohou sdružovai v určité syndromy či typyosoáaosrr.. Zásadně pak lze odlišit strukturování horizontální (souŤadné psychic-xe vlastnosti osobnosti) a vertikální, dané vyvojem (tzv. vrstvy osobnosti).
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Psychické v|astnosti osobnosti

apod.? Vyjadňují obvykle více či méně oprávněné zobecnění
projevri osobnosti, tedy jakési popisné charakteristiky osobnosti
jedince. Existuje několiker]f zpťtsob c harakterizovdní o sobnosti jedince :

adverbiálni modus: bázlivě vstupuje do dveŤí
adjektivni modus: je báz|ivy
substantivni modus: je bázlivec (vyznačuje se bázlivostí)

Uvedené pŤíklady vyjadŤují rrizny stupeř zobecněného pozorování, které
toto vychodisko: pozorování určit; ch projevri jedince v rriznych, ale
n]fch situacích,tzn, pozorování určit;fch opakovanych projevri v takov:fch si
cich. Za těchto podmínek je možno dospět k obvyklé adjektivní psychologi
charakteristicejedince' tj. označitjej určitou vlastností osobnosti, jakoje
bázlivost, označit jej zabáz|ivého. Co však takové označení vyjadÍuje?

V psychologii osobnosti se taková charakteristika obecně označujejako
chická vlastnost osobnosti nebo rys osobnosti. Je to klíčov! aspekt
osobnosti aplikované v praxi, neboť tujde pŤedevším o rozpoznáni psychi
zvláštností jedince, o jeho individuální psychologickou charakteristiku v
nech psychicklch vlastností či rysri osobnosti. Existují všakdvě tÍídy
k!,ch charakteristik: 1. charakteristiky vlastností psychickych proces (jako
paměti, myšlení, vnímání _ ostré vnímání, uspoŤádané myšlení, pŤesné vy
z paměti atd.),2' charakteristiky psychickych vlastností osobnosti (jako
v še uvedené rysy). V obou pňípadech jde o individudlní rozdíly v psychice: v
ním pŤípadě se tykají psychickych procesti, v druhém pak dispozic, resp. j
projevri. V tomto smyslu J. P Guilford (l959) uvádí, že ,,rys je relativně se
zptisob, jímž se jeden jedinec liší od druhého..' a chápe rys jako
reagovat určit1fm zp sobem v mnoha rúznych druzích situací... S. Feshbt
a B. Weiner (l982) k tomu dodávají, že,,rys je rozlišující personální charakte
ka, která je relativně stabilní a Írva|á.,. osobnost je pak chápána jako ,,relatit
setrvaly vzorec chování a rysti.., jimiž se lidé odlišují' Avšak tím ještě otinka,
vlastně rysy osobnosti vyjadŤují' nebyla zodpovězena. Existuje dvojí pojetí
osobnosti: l. rysy vyjadŤují relativně konzistentní zp soby chování a2' rysy
dÍují relativně konzistentni dispozice k určit1fm zprisobrim chování.
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F . ... těchto pojetích je podstatny rozdi|: v prvním pŤipadě vyjadŤují rysy
! oD'u|.., l.uném piípadě vysvětlující pojmy; v prvním pňípadě jsou to na

1r1pi':: in",.ul.". a zobecnění vyjadňované charakteristiky vnějších projevri
.tby|ao" 

"'"*. druhém pŤípadě jsou to vnitiní ,,intervenující proměnné.., resp.

osobÍrostt..'-.;"e které vněiší proievy osobnosti vysvětlují. neboť jsou jejicho'obn:'j::^;ice. které vnější projevy osobnosti vysvětlují. neboť jsou jejich

,itÍn| U.-Y- 
minantami. Rysy obvykle vyjadňují atribuce, tj. na zák|adě pozo-

*i,'.:T'1:;;uané v|astnosti, jimiž se současně vysvětlují charakteristiky chová-
,":?:^:,r";:;rie.mz se podává vysvětlení kruhem: chová se líně, protože má

{ ť:; llnosti, nebo chová se líně, protože je linj' (W Mischel, l98l). Taková
.lll*í.-n",.. j so u ov šem psych olo gicky neusp okoj i vá.

""]'"^"-,. C E Graumanna (l960) jsou vlastnosti či rysy osobnosti chápány buď

, l,,ř-.u,..akta a itlata (v1fvody), nebo 2. jako dispozice. Existuje dokonce

1^,"," 
"'n"eovat 

první jako rysy (popisné termíny) a druhé jako vlastnosti

I ul.ru.ii.i termíny). R. B. Cattel (l965) v tomto smyslu rozlišil:
.',-o.yrchové rysy (,,surface traits..), vyjadŤující určité propojení a trsy (,,clus-

ters.l) tvoňící zptisoby chování' jako je napň. zvědavost nebo altruismus (v tomto

i.*ínu jsou zobecněny takové charakteristiky jako napŤ. tendence pomoci

sousedovi, kter1Í má problémy, tendence k dárcovství krve a další projevy

obětavého vztahu k jinfm lidem);
- pramenné rysy (,'source traits..), které jsou koŤeny nebo psychologickfmi

pÍičinami těchto behaviorálních trsri (napŤ. introverze - extraverze, dominan-
ce - submise,,,Síla ega.. atd.); jsou označovány také jako faktory osobnosti nebo
osobnostni determinanty chování.

Toto rozlišení rysú osobnosti jako vnitŤních determinant a jako popisn;fch
terminri pro vnější projevy osobnosti je správné, neboť má své zjevné drivody.
Chování osobnosti mriže b1ft popsáno ve stech termínri a ne každy z těchto
terminri vyjadiuje současně vnitÍní dispozici, neboť pak by bylo možné jen
vysvětlování kruhem, jak bylo uvedeno vyše. Rysri jako popisnych termínri je
mnohem více než rysri jako vnitiních dispizic. Podle G. W. Allporta (l937) ,,rysy
.;sou pos|ední reality psychologické organizace osobnosti..; v tomto smyslu jsou
P.rvry Jeji vnitiní struktury i dynamiky. Tak vzniká ot zka rysú jako dispozic,
skutečn]fch vnitŤních determinant či faktorri chování osobnosti. Napiiklad vyše
aniněn a|truismus je obecnější popisn;f termín, nebo je to vnitŤni, dále nerozlo-

:j.l11 
dispozice? Rysy jako di.po,i"" by měly nejen vysvětlovat zptisoby chová.

;:.:::.[aKe to' co je pro existenci psychologie osobnosti podstatné, relativní
i^..]l1J.oi"tu duševního dění člověka a jeji zdánlivy protiklad, relativně nízkou

t:::-:.:.izprisobri chování (napŤ. to, že ne ve všech srovnatelnych situacích se
1;..j.." chová určitym zprisobem, napŤ. agresivně)' K tomuto problému se však.tcste vrátíme

Ž^

" 
ť:.:i. 

se ještě u teorie rys osobnosti pŤíkladem, ktery ilustruje, o co zde..qsttl. 
Jde, a také to, Že tu jde o skutečné, dosud ne zce|a spolehlivě ňešené
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problémy'* Eva věnuje mnoho hodin rozmluvám s jinfmi lidmi, nt
večírky, kde ráda konverzuje, a v čekárně u zubaÍe navazuje rozhovory s

projevu mají něco společného, a to je to, co tvoňí obsah rysu jako <

a v čem je současně vyjádŤen i jeho psychologick;f smysl. Mischel

mi pacienty. Naproti tomu Dan věnuje více času shánění a čtení knih než
s jinymi lidmi, na večírky chodívá zňídkakdy a v čekárně u zubaňe zásadně

Eva je proto pokládána za pÍátelskou, Dan nikoli. PÍátelskost je zde
jako rys osobnosti ve smyslu dispozice' která je klíčem k Evině chování, a|g i
to byt jen hypoteticky vyklad, rreboť je možna i jiná interpretace' S jinÝmi ti
Eva hovoÍí proto, že je zvědavá a snaží se od nich leccos dozvědět, kon

na večírcích pouze zastirá skutečny motiv jejich navštěvování (mriže tam
chodit proto' že se ráda styká s muži. aby byla obdivována) u zubaie se v
baví s ostatními pacienty, protože je irzkostná a rozmluvou se poněkud

vnitŤního napětí. Z uvedeného je pŤedevším patrné, že smysl chováni

pŤedevším jeho vnitŤní drivody, motivy. Dále je z uvedeného patrné, že
zprisob chování mriže mít u rrizn1fch jedincri rrizny psychologicky smysl, tj. n
vyplyvat z rtnnych motivri, resp. Z rriznych vlastnosti osobnosti. Dále

vyitupuje, mimo jiné, kličovy problém konzistence rysň osobnosli, tj. otázka,

určity rys vystupuj e vŽdy v rriznych srovnatelnych situacích. Navenek se

nejeví jako konzistentní, ale to neznamená, že není konzistentní vnitŤně.

W. Mischela (1981) rys jako dispozice sjednocuje situaci a reakci a mtiže

v r znych situacích projevovat rriznym zprisobem. Nicméně tyto zplisoby jC

následující pňíklad:

s i  tuace

1. setkáni s cizincem
2. pracuje s jinou osobou

3. návštěva rodiny
4. schrizka s pŤítelkyní

reakce

vycházi mu vstŤic, je pŤíjemn;|
je ochoten Pomoci a Poskytnout
podporu
projevuje zájem, chová se vňele
je pozornli', ohleduPlnf

Uvedenf syndrom (trs) zprisobri Evina chování je možno vysvětlovat prz

skostí, extraverzí, ,o"iatái agresivitou, zájmem o llai, sebedťrvěrou a jin

dispozičními vlastnostmi osoĚnosti. Které vysvětlení je však správnet lsoo1;
je Loreticky konstrukt vytvoieny k vysvětlení skutečnosti, že v téže:irua:l

t , l ^ A a a  1 4

r zní lidé chovají rrizně. osobnost mriže byt v tomto Smyslu chápLla

systém dispozic, které vysvětlují individuální zvláštnosti chování v té
r : t -  - A l r l q

situaci. Psychologové se domnívaji, že každy jedinec má několik zák

* Uváděno v piepracované podobě podle: SCARR, S.-ZANDEN' J. V.: Understanding

gy,4. vyd., New York 1984, s. 432n'

(W. Mischel, 1981)
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r .:^ z nichžlze vysvětlit systém jeho chování; lidé se liší jen mírou

.#".í'J;t":";mn"lťi;ilÍ:.Íi;;fi i::,;.i::il.,;i,iťffi''[::l;
,b,,*/,,o"brysech, n.l:?,, nezbytně konzistentní v jinlch rysech. Avšak soudí, Že

v l] "..,r^sto proJevuJ] 1ut.o uÁi s,'ě inko nzistentní, jsou-li posuzováni druh jlmi.

lidc *' ] u ; ei i ch ch ová r'i;L ;;." z j ejich 1r a s.t1 i 
|.,"p:1:ll] ] ::'^:.: :l' Ť:.',?'::

l..i' u.uu j.]'.,";.';;'. ze t<onzlste.,ce je pŤedpokladem predikce chov ní: jestliže

ron'i't.ntn'.:;.;.;; s cizími osobami v samoobsllze,|ze pŤedpokládat, Že

' Í L á o  Č a s t u  I v L ' . . - _

l]]" u,itovat o konu",,u.i i v jinych situacích' napÍ. na večírku nebo na veŤejné

ou-.- . xt:.menc tarova p..ait"" není nikdy zcela spolehlivá, .protože 
smysl

^ L " ' z t  l r t r " ' " " -
,u"' u v rťrznych situacích se mohou uplatfiovat rrizné

í'"1a"t J::1?::; #ohou byt objektivně srovnatelné situace j edincem rťrzně

Ínotivy. :::::: ^ 
""i,"ú-.r.,ouáni 

j" také vŽdy funkcí interpretace situace jeho
: . r .ÍŤ!re[ova l l !  "  

.Y  " " -

111i.ju,".. Proto A. angr.i,n.' (rqsol zdtrazhlje,že rozhodující je atribuovaná
suoJg^.''... - . , íikoli jednání samo a jako atributy osob (pÍipisované

li::fi:xfi'';xťffiil' byt rysy' jak lž'vímá, chápány buď jaká ,,kauzální
dispozice.., nebo .;aro ,,r.át"gl.larni souhrnné pojmy..; ponejvíce jsou však,

podteAngleitnera,cnapányi-atokonzistentnívzorcechování.Zinkonzistence
na rovni chovanl u,ul. ,,"í,. jednoznačně usuzovat na inkonzistenci na rovni

rysu jakokonst ruktuvn i tŤnídeterminanty:napÍ.uzkostnos tsevněkterych
situacích u některych osob projevuje excesivním mluvením' u jinych naopak

mlčením' Avšak to se tyká .iis. ,t.'ni'.h pro|evťr téhož rysu dispozice u rriz-

nlch osob v téže situacr.
Problém vnitŤní konzistence rysút - dispozic je problémem motivace. H' Harts-

horne a M. A. May (l928) p,ouadcll vyzkumy na školních dětech, aby si ověŤili

existenci obecného rysu nečestnosti, resp. konzistenci jeho vnějších projevri.

Zjisti|i, že mnoho dětí, kterym to bylo nenápadně umožněno, kradlo, lhalo

a podvádělo v některych Situ;cích a v jinych nikoli, a také. že mnohé děti, které
napÍ' lhaly, nepodváděly. G. W. Allport (l937) kritizoval jejich interpretaci
vlsledkfi iohoto vyzkumu, že neexistuje obecny rys nečestnosti: některé dítě
múže lhát' abv odvrátilo zlobu učitele. ale nemá drjvod ke krádežím, jiné mriže
krást penize. áby si .'kupovalo.. pÍízen svych spotuŽákri dárky: chováníjednoho
ditěte je více koncentrováno na dospělé, chování druhého spíše na vrstevníky'
Jest|iže je pak chování nahlíženo z hlediska tak obecného rysu' jako je nečest-
nost. rysu zahrnujícího množství situací s rozdílnymi motivy reagování, zjistí se
snadno jeho inkonzistence i to' že obecny rys nečestnosti neexistuje. Allport

Í:o:'"'' ' Že rys se vztahuje spíše k situacím, iteré jsou ,,funkčně ekvivalentní..,

ll'T.li 
pro jedince Stejn}' L'Z;am, a tak jedinec mriže mít pro iadu i rozdílnych

Ultuaci stejnou odpověď. Rozhodující tu není podobnost objektivní, a|e podob-qst-Úznamu 
situace pro jedince: táž situace mriže mít pro rrizné jedince rrizny'J.nam a pro téhoŽ.|eoince mohou mít stejn;f vyznam r zné situace.



G. W. Allport (1965) vydal knihu Letters from Jenny (Dopisy od Iobsahujicí mimo jíné 172 dopisri, které psala J. Mastersonová ve věku
70 let svému pňíteli' a jeho psychologickou analyzu těchto dopisťr'
hledání základních vlastností pisatelky, které její d9pisv vykazují' Naser.rii
která roztŤídil do 8 základních kategorií, napÍíklad nezávislá, .*o"""i.
(,,self-centered..), sentimentální a další. Pak to srovnal s počítačovou
četnosti vyskytu určitych slov používanych v dopisech a vyjadŤujících
zp soby chování pisatelky. Shledal, že oba postupy vedly vcelku ke sh.
v:fsledkrim: vnější rysy Jenny vyjadŤují vnitŤně jednotnou osobnost na
,,setrvávajících konzistencí v jejím pŤístupu k životu..; jevila se zde jako
žena. Lze ovšem namítnout totéž, co proti vyzkum m pomocí dotazníkri,
že se v dopisech projevuje spíše určitá sebestylizace (autoprezentace ve v'
k adresátovi dopisri) než skutečné chování. Konzistence a jiné problémy
s konceptem rysu osobnosti blvají zkoumány takov;fm umělfm zpl
PŤíkladem jsou ,,hypoteticky pŤedstavované situace a reakce..' které jsou
zentov ány p ol ožkami ná sleduj ících dotazní kri : *

List odpovědi (z dotazniku na irzkostnost):

P o l ožky :
l. Cítím se polekán.. .
2. Tiesu se po celém těle.. '
3. Mám zlost ' myslímJi na to...
4. Chtěl bych se ze situace stáhnout..'
5. Mé srdce bije rychlej i . . .
6. Chtěl bych do někoho

nebo do něčeho udei it.. .
.7. Mám nedobr1i pocit ' ' '
8 .  Potím se . . .
9' Chtěl bych se sám potÍestat...

tO 
:.r.- 

jakoby strnuly

vťrbec ne
vribec ne
v bec ne
vribec ne
vribec ne

vribec ne
vribec ne
vribec ne
vribec ne
vribec ne

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
t 2 3 4 5
t 2 3 4 5
r 2 3 4 5

t 2 3 4 5
Í 2 3 4 5
t 2 3 4 5
t 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Situace (z dotazníku na vyzkum nepŤátelství):

P o l ožky :
l. Vstáváte' abyste měl projev pŤed velkou skupinou . . .
2' Jdete tmavou l|ici a zadrží vás skupina hlučn1ích mladík . . .
3. Stojíte |rontu u pokladny a dva mladi lidé se derou pied vás...
4. Jdete se skupinoujinlch lidí na večírek a někdo si dělá legraci z vašeho oblečeni'''
5. Zatimco jste zaměstnán tím, že pro závěrečnou zkoušku pracujete na těžkém ukolu, zavolá

:.:.:.**. 
a prosí vás, abyste pŤišel co nejrychleji do jeho pracovny...

Některé v1fzkumy
napŤ. D. Bem a A.

rysri osobnosti vycházejí z méně abstraktních
Allen (1974) zkoumali rysy pŤátelskosti a Svědoml

* Piíklady jsou uváděny podle: ANGLEITNER' A. (1980' sv' I., s. 30n.).

66

F 
" .}áfelskost byla zkoumána čtyÍmi druhy hodnotících škál: sebepopis,

dfr&az y.,-^,"ern, matkou a vrstevníky a ze dvou laboratorních testťr: latentní

bsoilxe',,' 
" 

nětu k zabájení konverzace, častost a trvání mluvního projevu ve
,lpb, oo.,|"i,kusi. Probandi, kteŤí sami označovali své chování v daném směru

'r't'::;il;ěli korelaci +0,27,zatimco ti, kteŤí se sami označovali zakonzis.

fÝ7,',o"'i,.t.l.é měli korelaci +0.57.f Ýa,.,.],;,.t*ké. měli korelaci + 0.57.
tcntne P|.*_m konzistence Souvisí, jak již bylo naznačeno. také problém exis-

spÍ:::;:;,;;:h vlastností, tj. kore|ace specifickych rys téže kategorie. Nebo
,,.,! x."Ii,oecifické vlastnosti? Tak napŤ. G. D. Dudycha (l936) zkoumal
.l''ll|,j-'r^'tnost dochvilnosti u student jako problém korelací včasnych

:rffi na schrize. rozhovory, shromáždění, košíkovou atd. Zjistil, že existuje

?n',^,I].i^.ua dochvilnost, neboť korelace mezi uveden1fmi včasn1Ími pÍíchody

fi''l"onu;;.vyznamné, avšak 20 oÁ studentri s extrémnimi hodnotami včasné-

l'^,"'i"r'"a" vykáza|o vyraznou konzistentní dochvilnost, která se projevovala

l'"n Tuisi.t. situacich, jako napi' ve včasném odevzdávání vyprijčen.fch knih.

irt'!"c časové závazky jsou piece jen spojeny s psychologicky velmi rozdíln!-

'i,ituu"..i a motivacemi (včasné vracení vyprijčenych peněz a včasné dostave-

ií,. nu sch zku s děvčetem), a tak celkem qfjimečná konzistence v dochvilnosti

souvisí s nějakym faktorem osobnosti' kter1f je silně zastoupen jen u některych

osob. Vzácně se vyskytují obecné vlastnosti, jako je napŤ. čestnost, související

obvykle s tendencemi, které jsou produktem systematické v1|chovy, nebo S vro.
zen mi dispozicemi, napĚ. introverze, dominance a jiné, o nichž bude ještě
pojednáno dále.

Allport rozlišil ješté společné a individu lní rysy: první vystupují u každého'
druhé jen u určit;|ch osob jako interindividuálně rrizné vlastnosti. Toto rozlišení
vycházi z Allportem zd raznéného dvojího pŤístupu ke studiu osobnosti: l. no-
motetick pÍístup (z Ťec. slova nomos, které znamenázákon), kterf je zaměŤen
na studium většího počtu osob a na hledáni obecnych zákonitostí osobnosti;
2. idiografick;f pÍístup zaměŤeny na detailní studium jedné osoby, která se pak
1evl 1ako psychologicky jedinečná. Ve skutečnosti existují společné univerzální
vlastnosti' jako napĚ. agresivita, ale u rriznych jedincri jsou jako vnitŤní faktory
lll:T"t" r zné miÍe a ve svych vnějších projevech jsou interindividuálně
:]:T Tak je napŤ. každ1f v určité miŤe agresivní, někdo více, někdo méně,u nekoho se agresivita projevuje spíše otevŤenou točností, ujiného spíše skrytě

|lÍ1:.:--:j"vánim, pomluvami), u někoho má hrubou formu (fyzické napadá-...^ u Jlnetto má formu spíše zjemnělou (vyhrožovani, vysmívání se, ironie)'

"á;I,::l,:'t:kd 
podstata rys _ dispozic: G. w. Allport (193,1,196l) vyslovil

kt"*'-." 'ysy JSou ,,mentální struktury.., jakési ''neuropsychické dispozice..,
ili: :.:j..:ntuji.něco ',v osobnosti.. skutečně existujícího. Co je toto ,,něco..,
*... 

...'.'' zcel. t&Sné. Podle jin]fch psychologri jsou to jen více či méně
í.u.l"'..:gi:ty uŽitečné atributi i;. p"pl,..e pojmy, resp' termíny vyjadŤujicí_.*rtc VZtOhV.
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Podle W. Mischela (l968) jsou rysy ,,relativně stabilní' vysoce

atributy, které poukazuji na široce generalizované kauzální vlivy na ch
jde tu o spojení vnitŤních a vnějších podmínek chování, které se
učením' V tomto smyslu jsou tedy rysy v podstatě více či méně generalizov.

zvyky, tendencemi chovat se v určitych situacích určitym zprisobem' tedy
ními činiteli vnějších projevri osobnosti' což je produktem učení. Rysy
vystupují jako atribuce a současně vysvětlují chování spíše jako generalizr

motivace. ,,Rysy jsou kontinuitní dimenze, v nichž mohou byt kvantibti

uspoÍádány individuální rozdíly v souhlase s mírou atributu, ktery indivi
má.. (Mischel)' o vnitŤní neuropsychické struktuŤe rysu to mnoho

Klinicky psycho1og G' Witzlack (1977) vypracoval pojetí, které nazval

vd teorie psychickllch vlastností _ rozumí se osobnosti. Analyzuje nejprve

hypotézy o psychologické podstatě rysri: l. hypotézu identity (psychické vl
nosti jsou vlastnosti chování); 2.hypotézu abstrakce (psychické vlastnosti j

,,generalizované pravděpodobnosti reakce..); 3. hypotézu dispozice (psychi

vlastnosti jsou ,'neuropsychické síly.., které regulují chování). Podrobuje t
hypotézy kritice a soudí, že ,,psychické vlastnosti jsou interní reprez

hatitualizovanych vztah osoba-prostŤedí,.. tj. vyjadíují naučené vztahy j

k jeho životnímu proStredi. Vlastnosti v tomto smyslu nejsou materiální
jejich podstatou jsou,,skryté interakce..mezi osobou a situací. Jsou to vz

vlastnosti. To však znamená,že nemusí by|vždy jen produktem zkušenosti

se v nich nrohou uplatĚovat i vlivy genetické a jiné ,,determinující ten<

nicméně vyjadÍují vj'sledek všech těchto komplexních vlivri' To je blízké

které se nazyvá interakcionismas, jež se však omezuje na zdtnaznéní učení

S. Endler, D. Magnuss on, l976): chování je determinováno současně osobr

i situací, jejím psychologickjum vyznamem. Tedy nikoli ,je agresivni.,, a|e

agresivní, ťd yŽje vážen}, což ouš.- neplatí absolutně, protože jsou i lidé, l

ná urážku nereagují agresí nebo alespoř otevÍenou agresí, kdyŽ je to pro

ohrožující. V tomto popti 1e zdirazněnazávislost na vnější situaci, nejde tu v

o krajní ,,situacionismus.., obvykly u behaviorist , kterí zdfrazíluji, Že ch,

jedince je rízeno vnějšími odměnami a tresty (B. E Skinner a další), tedy

v poastáte exogenní. Osobnost je sice ,,intencionálni aktivni agens.., ale

p.dok.,;., je situačně podmíněnj' zvyk, v němž se uplatfiuje i minulá zku

) poaot.'i'ch situací' jatoz i vztah k budoucnocnosti (drisledky, ale i 1

Naproti tomu piedstavitelé humanistické psychologie (A. H. M

C. R. Rogers a da18í; zdrirazřují vnitŤní zdroje chování, vystupující jako

určitych potieb či tendencí' mimo jiné tendence ke stálému rristu (zdoko

ní) osobnosti (sebeaktu a|izaci): rysy jsou v tomto smyslu projevy dyna

funkce ega, které je reprezentováno pňedevším individuálním systémem ht

Jakj, člověk psychicky je, pak určuje napÍ. taková vlastnost' jako je 'f..u:i

vriči zkušeno'ii.. 1c. R' Rogers, |962) či potŤeba sebeaktualizace' tJ. ''P|

fungování ega.. (A. H. Maslow, 1954). a další tendence, které jsou
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..i Psvcho|ogické pojetí rysri je tedy velmi nejednotné a je určováno

ďdoge:,,::'^;.tictou nebo filozofickou pozici. Empiricky podporované teorie

w.hď]^.i","'ti se opírají o intuitivní zobecnění klinickych zkušeností nebo

ď'ú 9:;; r'a|oŽeny v1Ízkum operacionálně definovanych měŤitelnych rysri -

o'ta.l-'.l]l,.,,"u uměle vytvoŤenych stupnicich' podle nichž jedinec posuzuje své
kon't':"1;"*;;. nebo je posuzován jirrymi (index posuzovanych v|astností je

v|aslnuo" " 
arceil 1 |971) vyjadňuje dosavadni rozdíly v pÍístupu k osobnosti

danl "' 
-

takto:

M e t o d i c k é  p o j c t t Teo r c t i c ké  po j e t í

Lidé jsou si
spíše podobní

Lidé jsou si
spíše nepodobni

A
B

Sclektivni zkoumání mnoha osob

lntenzivní zkoumání mála osob
AA
AB

BA
BB

- AA-pojetí: vycházi z postulátu, že lidé jsou si podobni, a to zejména ve svych

vrozenych strukturách, jimiŽ se tyto podobnosti vysvětlují; typickym pňíkladem
je faktorová ana|yza osobnosti (H. J. Eysenck, 1954; R. B. Cattell' 1965); je
preferováno zkoumání korelací mnoha test a objektivních dat u vybraného
souboru osob k určitému časovému momentu; z trsri korelací se extrahují
,,funkční entity.. - podrobněji o faktorové analyzeje pojednáno dále.

- AB-pojetí: tato kombinace je zvláštností a vycházi z toho' že |idé jsou si spiše
nepodobni, ale mohou b1ft použity procedury, v nichž se lidé jeví spíše jako
podobní (napŤ. v dotaznících); pŤijímá se tvrzení, že jedinečnost osoby spočívá
v jedinečné konfiguraci rysri osobnosti'

;.lB.pojeti: zde pňevládá metodicky .'ipsativní měňeni.., každy jedinec je
nahlížen spíše jako jedinečn! s vlastnírr,rivaríacemi chování; metodickym nástro-
|TJ,9." dotazniky a faktorové techniky; jsou-li pozorovány podobné konfigura-
['1,1jinÝ.t-' osob. usuzuje Se na tendenci k homogenite ošob a BB se stává BA(Pnkladem je Allportova kasuistika ,,dopisri od Jenny.. a fenomeno|ogicko-pŤí-p.ooJÝ studie R. Mayo).

o-^*B1-p9J...i: pŤijímá se, že mriže byt nalezena homogenita pro podskupinu

il:l':i,9.-li.se,nějaká zákonitost platící pro jednu osobu. mriže se zkoumat,
k"";::].j^:o.;tne.osoby (blízké pojetí má H. Thomae, l968' se svou biografic-
auo*i"i."l].1 .Studla osobnosti); vycházi se z jednotlivych situaci a z delších
o inJi"i.i ' l]"::] :yŽ.aduje se co moŽná největší konkrétnost a uplnost informací

t*ii"',].il 
aoy byl ziskán materiál pro konečné zobecnění.

t"o""*'".u"""sem r zné mefudy studia rysú osobnosrr, rrlznymi psychology rrizněstuoiummii,ilTi'.Tili;l;:t3TlJ:,1,H:*ff J:r:HffiH:tT#,xi



za deník , dopisti, komplexní kasuistické studie' testování, dotazníkv
R. B. Cattell (1950) rozlišil následující zdroje zjišťování rysri osobnosti:'

L-data (,,life-data..' írdaje o životě) získávaná z pozorování cizími
Q-data (,,questionnaire-data.., idaje z dotazníkri) získávaná ze

T-data (,'test-data.., ridaje získávané z testri)'
Cattell nazyvá tyto zprisoby studia rys osobnosti souhrnně

a zdiraziuje, že ten, kdo je polživá, musí mít ,,určitou pňedstavu o
lidského chování.., kterou |ze nazvat ,,sférou osobnosti.. a kterou lze
novat jako ,, hrn všech jednání v určitém časovém irseku.., napň. 24
a která je rozdílná u r znych věkoq|ch kategorií a v rriznych
L.data nazyvá také ,,Životní protokoly.., protože se vztahují ke sku
životním situacím všedního dne, psycholog je obvykle získává z ,,druhé
tj. od osoby, která posuzovaného zná a která jej na několikastupřové
posuzuje (napÍ. jeho emocionální stabilitu)' Q-data jsou získávána z
kri a jsou závis|á na introspekci dotazovaného, jemuž musí byt
otázky se správně volenymi adjektivy; m Že zde prisobit, ,,autop
zkreslující skutečnost, když dotazovany odpovídá tak, jak si myslí, žeby
aby učinil dojem, nebo že je to jinak žádoucí (efekt tzv. sociální desi
ty). T-data jsou získávána z testri (pŤíležitostně též dotaznikové formy),
nichž,jak Ťíká Cattell, má b;ft objektivní jejich vyhodnocování. obecně
metodologická v1fchodiska vyzkumu vlastností osobnosti jsou velmi
matická, psychometrické pŤístupy jsou často jen zdánlivě objektivní a
D. Magnusson a N' S. Endler (1911) podávají následující pŤehled
metod sběru dat k tematice rys osobnosti a proměnnych reakce:

Me tody  s b ě r u  d a t

r .. ^hnll vyše uvedenych autorri je tŤeba uvažovat vliv vnitŤních mediač-

ro9''i.l"*.""licích proměnnych' protože jejich identifikace pomáhá interpre-

frb!,^i],",'*i. TvoÍí je následující tŤídy proměnn:fch:

;:l;il ijr;i promen''e (napŤ. inteligence, vlastnosti kognitivního zpracování

Pozorovatelné chování x X

Nepozorovate|né chováni x

Fyziologické reakce x x

Uměle vyvolávané chováni
(napŤ. v experimentu)

* ,,Ratings.. (z ang|.,,rating.., hodnocení): metoda hodnocení individuálních vlastnoslí

osob, prováděná na dané škále; nahrazuje pŤesnější měŤení a slouží jako ,,pomocny
jen k aspektivni ana|yze a ke srovnání.. (Dorsch E' 1963)'

i 'r"{ill",e pronrěnné (situačně určené zkušenosti, napň. obsahy situací vyvo.

..-i^i^rn uzkos t nos t ) :
n,1ffi{t"lproměnné (stavy určující zaměŤenost chování, jako napŤ. potŤeby,

-"n. hodnotY)'
"'h;,*,u strukturnich proměnn.Ích se uvažuje relativně vysoká,.transsituač-

.,ff;;i;;;"...., u motivačních a obsahovych proměnnych se spíše pŤedpokládá

.-...r oávis|ost na Sltuacích (Angleitner), resp. cílovych objektech. Uvedeny

ť!,,ij|,Ári^,nuje' Že z konzistence nebo inkonzistence na ťrrovnj reakce nelze

ll'.l'";;' konzistenci nebo inkonzistenci na rovni konstruktu, jin.Ími slovy:

iinron,i'..n.:.||oj"ui chování nelze usuzovat na inkonzistenci rysu osobnosti.

inst.itn., uvádíjako doklad již zminěny fakt,že zkostnost se u některych osob

" "!ti.,y.tl 
situacich projevuje excesivním mluvením' u jinfch naopak mlčením.

i,u;,i,tis,ní absolutní a relativní konzistence: první je charakterizována stej-

ifm ctrováním v podobnych i nepodobnych situacích (napŤ' objektivně měŤitel-

ná zkostnost); clruhá je reprezentována stabilními hodnotami určitého chování

v podobnych i nepodobnych situacích. Jde tu ovšem o psychometrické pŤístupy'

u ni.t'z se podobn mi situacemi rozumí testování osob stejnou metodou r' rrizné
době, nepodobnymi situacemi se rozumí ,,prostorově oddělená testování.., napň.
dominance v rodině a na pracovišti. Situace mohou byt reálné, aktuální a ,,hy-
potetické, pÍedstavované..' Nejčastěji byla studována relativní konzistence v po-
dobnlch situacích: napÍ. korelace v hodnocení rys , pohotovost ke spolupráci
a sebed věra obnášejí hodnotu kolem 0,70.

Podle Ang|eitnera mohou blt nyní rysy jako atributy osob chápány, 1ak již
bylo uvedeno, jako: l. kauzálni dispozice,2. kategoriální souborné pojmy. Pak,
podle citovaného autora' ',kauzální dispozice implikují zákonrim podobné vzta.
hy mezi osobou a chovánim... V prvnímpÍípadě to napr. znamená,,že osoba A se
za určitych oko|ností bude chovat agresivně; v druhém pňípadě to znamená, že
sovo ,,agresivní.. je souborné označení pro pozorovatelny tiend v chování osoby
n. K}stJsou ponejvíce chápány jako ',konzistentní Vzorce reakcí.., poznamená-'ot\ng|eltner. DrjIeŽité je proto pojeti konziStence.

.:'::y9 ]! !"av konzisteice chiviní tyče, vymezuje ji K. Pawlik (l987) jako

;..ll''-"]9:"|"í stálost,.. tj. ,,míru, v niž pokusná osoba v rŮznych irlohách,
'..,nl.J:n 

situacích anebo v rrizn1ilch časo{ch okamžicích vykazuje stejné
i.al"^l.,:"*]p. tdentické chování.., určuje současně stupeů, v němž je chování
;iliffii*i:::ídate|né; ,,zda vyLházey rizné formy konzistence chování zej"dá|il;;;ffi }"'ž'T:::}' j:#Hlfr [.JlTl?"";:.Ťn'iljilTj1]ť;

I
I
i

Proměnné reakcí ,,Ratings..* Popis sebe sama Testování
(R-data) (S-data) (T-data)

měňení
(O-data)
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individuálním projevu zristávají v čase nezměněné; je zjišťována tak, že
osoby jsou z hlediska těchže vlastnosti opakovaně zkoumány.

Z uvedeného je patrné, že tu jde o dva problémy. jeden vystupuje y
obecné a druh1|' v rovině klinickopsychologické. V prvním pŤípadě jdeo n
vztahu chování a situace v bec (napi. reagují vždy lidé, kteÍíjsou zes
agresí?). V druhém pŤípadě - a to je problemat1ka, jíž se zde zab:Ívárne
o problém vztahu chování k rysu jako jeho vnitŤní determinantě. Je-li
druh;í problém zkoumán psychometricky, je to ovšem značné zied
jehož podstaÍauž byla naznačena. Privodní psychometrie měla zavzot j
ché fyzikálni měŤení a domnívala se, že rysy budou měŤite|né stejně jiko i
temperatura termometrem a že,,existují široké struktury rysri a vedou [ď,
se chovali konzistentně.., avšak ,,komplexní interakce mezi dispozičními a
ačnimi proměnnymi ovlivĎují chování,.: napŤ. závislost dítěte a jeho
vykon - vzÍah mezi dvěma proměnnymi - mriŽe byt moderován mnoha
proměnnymi' jako je jeho věk, stupeĎ inteligence, itzkost, typ irkolu a
testování (W. Mische|, l981)' Citovany autor patŤí k těm, kteÍí mají vlh
klasické teorii rYsu iako vnitňni determinanty chování.

R. I. Lanyon a L. D. Goodstein (1982) shrnují kritické vj,hrady k pojeti
jako determinanty chování v následujících bodech: l. rysy jsou pojaty
,,setrvávající psychické nebo neurologické struktury, nějak lokalizované v
nebo nervovém systému.., avšak rysy mají spíše genetické a biochemické
(Mischel) a nejsou tedy pouh mi abstrakcemi; 2' rysy a jejich změny
měÍeny r znymi procedurami, které jsou problematické, neboť
nezávislé měÍení rys ; ti, kdož měŤí rysy pomocí test , si myslí, že
formují molekulární strukturu osobnosti... Další námitky uvádějí, že ,,t
tuační diference v chování jsou šírší než každá teorie rysu.. a pos|éze že
jsou koncepty konstruované spíše vnějším pozorovatelem než nějakfm
ním stavem aktéra... Mnozí psychologové oddělují situační a di
determinanty clrování, avšak - pŤipomeĎme si vztahovou teorii psyc
vlastností osobnosti _ v konceptu rysu osobnosti jsou již vyjádŤeny
interakce.. mezi těmito determinantami, v nichž se uplatřují i genetické a
biologické faktory: rys osobnosti se tak stává jak1|msi pamětnim
jak1fmsi získanym ,,popudem.. či sklonem reagovat na určitou kategorii
určiqfm zprisobem. VyjadÍuje vysledek interakcí, jejich vnitŤně
psychick1| smysl' Takové pojetí naznačil již' kromě dalších
H. A. Murray (l938). Psychologie osobnosti je založena na pŤedpo
chování jedince má určitou konzistenci v čase a v rriznych situacích a Že

v osobnásti ptisobí určité vnitňní determinanty tohoto jevu. Toto pojetí
zpochybřuje behavioristická teorie učení, která ve studiu determinace
klade mnohem větší diraz na jeho vnějši podmínky. Pokud Se v psyc|

osobnosti klade pojetí ,,osoba versus Situace.. a dospívá se k objektivisti
situacionismu, je nutno pŤipomenout. že ,,situacemi.. Se tu nemíní pouhé

t 72 1 a
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E .:.. okolnostil tímto termínem se rozumí naopak situace proživané,

JÚ\,,|,^,)nye.. ( o. Kola Ťíková. l 986).

iťilxťi,í,*u1;-J;:ltr-tff :;r::J:,":: j:;{;"9,];li;iiiJilil.-j;lffi.. 
?i,,,o,.,, o.-.2ft za pÍedpokladu, že osobnost je funkci interakce endogenních

.'"uť']l;",i.ích její trva|ejší biologickou konstituci (K) a vfslednych zkušeností

dotclu'.'"- nieclpok|adu o : Í(K, a. Rysy osobnosti v tomto smyslu tedy
(í), tegy^." tognitiuni konstrukce.. těch, kteŤi Zd razriují existenci rysri, jak

n'j'9,u.I":-;;; 1loost. jsou to objektivně existující psychofyzické entity, jejichž
Udl tvt'"* ,,ni zák|ad není ovšem znám. Složitost dané problematiky spočívá

substano-'.-honletricky pÍístup je zjednodušující a že vnitfní struktura osob-
, to|':^?,^i^i diferencovaná, jak na to pouka zuji fakta, že instrumentáIní povaha
n.o''']j,'JJv vaiíci z kognitivního zpracováni situace, vede často k vnějši inkon.
,y:::,;;n';oď chování' což nutně neznamená nepŤítomnost vnitÍní inkonzis-

?ji],iui,,ci|e dosahuji lidé v rriznych situacích rriznymí prostŤedky). Proto je

]".,r'" n.ipruutelnějším pojetím rystl interakcionismas, ktery ,,spatŤuje osobnost

í,iiuu.i.unitini a vnější determinanty jako vzájemně závislé.. (L' A. Pervin,

1918).- 
Vitahy mezi vlastnostmi osobnosrri V. Tardy (1964) upozornil na to, že vztahy

mezi v|astnostmi mají dvě dimenze: logickou a reálnou (psychologickou). V ro-

vině logicklch vztahri, napŤ. nadŤazenosti a podňazenosti, vylučování protikla-

dri atd', lze posuzovat vztahy mezi vlastnostmi, které náležejí rrizn;1i'm osobám.
Logicky se vylučující vztahy se nemusí vylučovat psychologicky (reálně): napŤ.
v|astnosti, jako jsou šetrnost a rozhazovačnost, se vylučují logicky, ale nikoli
raílně (jsou lidé, kteŤí šetŤí na jídle a oblékání, a|e ,,rozhazují.. peníze tÍeba za
knihy). Za reálné vztahy pokládá Tardy zejména vztaÍly genetické, kdyŽ se
obecnější vlastnost specifikuje v konkrétní zá\ibě (napŤ. sklon k dobrodružstvi
v dobrodružném cestování), ale geneticky se formují také vztahy obecného
a zv|áštního, a to tak, Že v ontogenezi se obecnější vlastnosti specifikují (piíklad
nah9Ťe), a naopak, na základě generalizace' se specifické sklony rozšiiují (napŤ.
n:!.! k matce Se mriže u muž rozšiňit na uituh k ženámjako erotickym
objektúm' vztah k otci se rozšiŤuje na vztahk autoritě vribec)' Další zkušenosti
Pak mohou vést zase ke zílženi specifick]ích sklon , napŤ. nedrivěra ženy vriči

-T.*:.:."i*c se mtiŽe na základě kladn1fch zkušeností z žit na ned věru jen

]jj] 11.'.'. typŮm muž , kteŤí tvoňí subjektivní kategorii, ,,nedrivěryhodnych..,. 
T:.,,-.-1 

..:.ic k y ned u věryh o<l nych.

.ěffi:*|:ztahy mezi .yiy o,obnosti se zabyva| také G' Murphy (l947). podle
z iin,i"il'"..y 

rysy vy1adÍují pohnutky či sklony. Některé rysy rezultují pÍimo
t."n'i.-,]i]]: napŤ. sklon ke kompenzaci z pocitťr inferiority. Jindy dva faktory
,.'1ž" iil,;:vy^tvofeni tňetího rysu' napŤ. silné piání b1 t akceptován jako hrdina
. o.*.. ;:":,:::9 

ze spojení silného faktoru narcisismu a ze silné identifikacegesta|tistické;xi1l.1l.J..ff1.:tš 
;:.x?ffi,..".if'i','jÍ í:J''.::.:Ji.:#nť;



napŤ. trpělivost a obětavost rodiče vriči dítěti vytváŤejí vzájemnou
vyše uvedeném smyslu. Nejvfraznější je zŤejmě souvislost rysri, která
vystoupit, když vyvstane životně drileŽit! cíl, jako je napŤ. souvislost

obětavosti a rizkosti. když matce onemocní dítě. Tardy uvažuje také
obecn ch a specifick ch vlastností, ktery zde byl již zmíněn, a soudí, že ,jg
trvat na tom, že všeobecné vlastnosti v určitém stupni existují u
člověka.. a že ,,existují-li v hodnotách stŤedních, závisí jejich projevy

situaci než v hodnotách krajních..(jako pňíklad uvádí sklon ke vzteku;

vostí m že bj't člověk zachvácen ve velmi r znfch situacích, zatímco

člověk zachovává ve většině i dráždivfch situací klid).

Právě ve vztahu obecnj'ch a specifickjlch vlastností se vyrazně projevuje

logick1ích a reálnych vztahri. Logické vztahy souvisí s lexikální definicí vl
ti: napŤ. sklon k podvádění v logickém smyslu zahrnuje rrizné specifické

(podvádění v obchodu, ve hÍe, v manželství atd.) a je zŤejmé, že tu

o obecnou vlastnost, protože ve specifick:fch pŤípadech podvádění

hry velmi odlišné motivy; podvodník je obvykle specialista' Jinlm pŤí

taková obecná vlastnost, jako je odvážnost, tj' v podstatě pohotovost p

vat riziko' Je známo, že v jistém smyslu souvisí se silou motivu qfkonu:

silnou potŤebou rispěchu riskují neradi. Avšak odvážnost má Ťadu spec

projevri, které jsou spojeny s rťrznymi motivy, a proto je nepsychologické

vat se, že \idé, kteÍí jsou ochotni riskovat ne spěšnost pÍi ňešení něj

problému, budou také ochotni riskovat svrij život pŤi nějaké akci, která.

velkou odvahu. A mriže tu bft ovšem i rozdíl v tom, pro koho je jedinec

riskovat svrij život (osoba velmi blízká a naopak osoba leznámá),

vlastnosti urěitého druhu existují, a\evzácné;pŤíkladem je čestnost jako

systematické vychovy k čestnému jednání. Konečně je nutné rozlišení obe

i společn!,ch vlastností: každá vlasinost je individualizovaná, ale současně

vyiváŤet typ, napŤ. typ agresivního intrikána. Právem se poukazuje na l

v.psychologii by se -Éto Jp..ovat pŤedevším s psychologickfmi, a nikoli

etickymi pojmy, protože to mrize t1it,1at bylo v!še naznačeno, zavádéjici,i

osobní étos je integrální součástí individuální psychiky.
Klasifikaie rysút osobnosri; pŤi tÍídění rys osobnosti lze vycbázet z

hledi seŘ, napŤ. S. L. Rubinšte, n (|9 67 ) vy cházi ze tii otázek, jejíchž zo d

definuje kategorii psychickj'ch vlastností osobnosti: 1. co čIověk chce'

usiluje (tj. otázka,aÁěŤenosti, postojri, potÍeb, zájmi, resp' dalších m<

2. čeho je schopen ve smyslu vykonnostnim (tj. oIázka schopností) a 3.'

které tendence a postoje ',,. ..áty jeho vlastními a zristaly v něm jako zá

zvláštnosti jeho oiobnosti.. (tj. otázkacharakteru). Rubinštejn tuto Ka

vlastností osobnosti chápe špíše jako rrizné aspekty jejího psycho

profilu, jak Ťíká.
J' P Guilford (l959) hovoŤí o ,,obecnych aspektech osobnosti.., resp.o

dalitách rysri, reprezentujících rozdílné aspekty osobnosti.. jako
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;'fi *iiHft**,,;m.t*,'n:nil*Tl*nliill:"'';m*
'**ll"'"xi;;;;J""ní nadání.. jako jsou paměť, ťaÍLtazíe a myšlení).
ncll í^i.^a'ršší tríděrii se omezuie na kategorie temperamentu, schopností

Ng l ' ' - . -  -  r .  ^+ .^o t í

,;fffi***
ním stylem, postojt a motlvy...".ií,í,,, 

í'p,obiemotice pšychick!,ch vlastností osobnosti směŤuje i dnes k zá-

'.íii' [on'i apozicim, sporrim o to, co vlastně pojem vlastností osobnosti

"'.d"j.. 
W. Mischel (1968, s. l77) uvádí, že: ,,Chování závisí na situacích-

.stimulJch a je ve vztahu k situacím specifické.., tzn., žeje tu odmítnuto pojetí,

že osobnost má stabilní setrvávající dispozice' vyjma snad určitych intelekto-

F . .^i,,Á k irlentifikaci následujících modalit, které zahrnují i fyzic.
t7 .11,1 4 Clo5P'r- .i: 1. fyziologie, 2. morfologie, 3. schopnosti, 4. potŤeby,
Lo ÉT.^."l osobnostt
l,ďÍÍ,o,,-..^.,nie a7. temperament' To je hledisko behavioristické, resp. psy.
P' , :ntt  6.  posrvJ" *
2 'q t t t t ) ,
J . - .  : ^ | , b  ,  Ý Í  n . . . . - , | ^ : .  / 1 o Á < \ . ^ o l i ě r r i e

vlastnosti f
osobnosti -l_

funkčně ekvivalentni S _
tomuodpovídající l-_:lri:*:"^1::'.:,:*.I z nleorsKa aoaptace

funkčně ekvivalentní R J

ff***ční ekvivalencí' vysvětluje Allport na následujícím pŤíkladě: zdvoŤi-

v!ch, resp. kognitivních rysri. Chování osobnosti je situačně podmíněno.
W. Mischel (l968, s. 5) dále uvádí: ,,Rys je konstrukt nebo abstrakce ze setrváva-
jicich behaviorálních konzistencí a diferencí;jako takov1Í nemá nezbytně nějakou
konkrétní reálnou existencijako věc, stav nebo proces uvnitŤ osob'..To vyjadŤu-
je spor o konzistenci. resp. specifičnost chováníjakož i spor o podstatu vlastnos-
ti osobnosti. oproti Mischelovi G. w. Allport (l963' s' 347) soudí' že: ,,Rys je
neuropsychická struktura mající kapacitu činit mnohé stimuly funkčně ekviva-
lentni, a tak iniciovat a vést eŘvivalentní (smysluplně konzistentní) formy adap.

:':.'h9 a expresivního chování'.. V této formulaci, vyjadŤující pojeti tzv. funkční
::Yilc.e rysú osobno.rrl, je o problematice vlastností osobnosti iečeno vše

RT]F|"é. Hypotézu lze chápatiak, že rysy osobnosti vyjadŤují spojení mezitunkČně ekvivalentními situacemi a funkčně ekvivalentními reakcemi:

'yAŇ;;;T'';iliJlff |;J.":H,#'nTi?:fl':il:[]T;':IJi3'i";iÍ]:il-
't5



losti (spokojenosti s pohoštěním) hlasité Ťíhnutí, které je ovšem v
kultuňe pokládáno za ,,fanx pas,,. Táž tendence je tedy v rriznych si
podmínkách vyjadŤována rrizn1|m zptisobem. V tomto smyslu je funkční
lence v podstatě generalizací podnětu (stejny vyznam rozdílnych situací) a
dejme, také genera|izaci reakce (stejn! vyznam rriznfch reakcí v téže sitrl
Společn1fm jmenovatelem je tu motivace: tyž motiv se realizuje y
situacích rťrzn1fm zprisobem, což vyjadiuje koncept povrchovjlch rysri

Vztahovou teorii vlastností osobnosti zastává také H..D. Schmidt (l982.
násl.): vlastnosti objektu se projevují až tehdy, když vystoupí interakce
objektu s jinlm objektem. Tzn., že kvalitativní i kvantitativní vlastnosti
nejsou dány absolutně, ale vystupují až ve styku s jinym objektem;
pňi tom specifičnost daného objektu, druh interakce a specifikum
objektu. Podstata pŤedmětu pak mriže bft definována takovymi v
které vzdor proměnám interakcí zristávají relativně konstantní (napŤ. troj
nik v rriznych polohách, velikostech a barvách)' Jsou to tedy invari
vztažnych systémech těchto relací, které vyjadŤují podstatné vlastnosti
(H.-D. Schmidt, 1982' s' l01). To, co zde bylo uvedeno, platí pro relace fyzi
objektri, ale platí to i pro vztah osobnost-situace? Ve vztahu jedince k si
objevuje dvojí druh determinace: 1. informace (interní model vnější si
a 2. hodnocení (emocionálně-motivační model). Tak se utváŤí relace
situace, ale i vlastností subjektu, ktery se k ní vztahuje: Jedinec ziskává
kladnf vztah k jinému jedinci, jehož chování v či sobě vnímá jako pÍátelské.
tu tedy o analogii vyše uvedené relace meziÍyzickymi objekty' v níž jde v
tě také o interakci dvou objektri: psychickych vlastností subjektu a
situace reprezentované v jeho mysli jejím psychickfm modelem. ,,
ně vzato, je tedy vlastnost produkt minulfch činnostních vztah.ťl,
nahlíženo' je pak základem, pŤedpokladem, podmínkou budoucích čin
vztahri.. (H.-D. Schmidt, 1982, s. 96). Názorně to lze vyjádŤit takto:

Sr : fyzicky vzorec situace
I. : informační model situace
H, : hodnotovY model situace

R. : behaviorální reakce

V pojetí psychické vlastnosti osobnostije tedy vyjádŤen fixovany vztahj

k situaci, v němž se uplatřuje ,,funkční ekvivalence situací.., resp. prosu

Proto ,,k fixaci psychické činnosti ve formě lidské vlastnosti docházi naza,

generalizace podmínek činnosti a Stereotypizace této činnosti.. (S. !. 
R

št.i,,' 196t, s' 25l). Protože je dosahování iéhoz 
"íl. 

v rriznych situacích sP

s rrizn1fm chováním, jeví se jako vnějšně inkonzistentní.

osobnost
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F '' ^sobnosti reprezentují funkční vztahy mezi psychicklmr . ' .LÉ vlastnost l  U

1@cx"^,"..i.uu". a behaviorá|ní reakcí na tuto situaci (v tom se uplatřuje

ÁÍa",,u,,,,,.-," t. *itu".. k individuu).

q}iili,iii,r,!!!.",*:^"1,i#";J,l1TIfi lffi I|.l jJ'}i;lí,ť.TH ji. 
y:,-^r;:;;;,,i,ene p")'*ováni,které jsme učinili o tom, co dělal aiak to dělal;

vPv'-- ,.' ^ ohstt'Kct a zobecněni, opírajicí se o vícekrát pozorovany zprisob

ťf";;"t|ÍJ,",-*."r "y.h 
situacích. Chara kteristiky chování jedince mohou mít

]ii"tr.,Ý rnoduS:
i::fiil rnodus: ,,osoba X íeši zadany irko|..;

- ll*f i a r " I .l : 1 ::' ;:il:".". JT l'?.1: ll ;[l!ii,*? i?':'#:.o;ff 
" a td ;

. sdiektivní moclus: .'(

- lJí,i""''""i modus: ..osoba X je klid'as.. (vlastnost je substancionalizována
- 

i,\inz" nroje11r více osob se usuzuje na substancionalitu určitého znaku,

|,,_-* v určité miie mají všichni lidé - napÍ. rozvážnost).

rn].ijJ,.unn (l973) rozlišuje dYě fiídy predikátfi (vfpovědí), vztahujících se

t'porotouani Projevri osobnosti :

- predikáty pozorování: rezultují z konkrétniho pozorováni (napŤ. X reagoval

v čase 0,4 sek. na signál):
- predikáty dispozic: vyjadŤuji pŤimo nepozorovatelné, tedy v objektu pozoro-

vání skryté vlastnosti, prisobíci jako dispozice či vnitŤní podmínky jeho proje-

vú pozorovate|nych (napŤ. irzkostnost).
Vfše uvedené mody pak vyjadÍují pojmenování psychologickych predikátri
a Herrmann (|973, s. l00) s nimi spojuje následující aspekty:

Vlpověď Proces otázky s tím spojené

verbální
adverbiální

substantivni rntcligence

X je vysoká

-

X ňcší rilohu popis

X Íeší správně normované
ulohu zhodnocení
X je inteligentni závér

pŤiŤazení znakri jevrim

jak konzistentni je chováni
tohoto druhu?

obecná, nebo specifická
vlastnost?

univerzální, nebo singulárni
vlastnost?

z opakovaného
pozorování X

závér
na kategorii
vlastnosti

Í'1.i:::.::kou ny.ní je, kdy |ze polžitadjektivní formu charakteristiky, resp.

" 
."'#;;.:Ť., pj:o].T srovnatelnych situací (X je agresivní doma, ale nikoli

vnitrnidi-;^;1^i,"lJ .'. z pozoÍovanych projevri osobnosti usuzovat na její
ritv '.-'. - 

-rv.lLc K Iemto projevúm. Dále je to otázka univerzality nebo singula-

"il:.::'.stnosti, 
napň. jsou všichni liáé v určité míŤe agresivní (tj. liší se od-'.lstl ÍlllfoU agrese a zprisoby jejích projevri), nebo jsou také lidé neagresivní?



Vlastnosti jako vnitiní determinanty jsou v podstatě univerzální' jak proka

faktorová ana|yzaosobnosti, ale to nevylučuje existenci singu|árních vlastr

u pŤislušnikri velmi specifick:|ch kultur (napŤ. absence majetnickych vzta

u , tl. spojené tendence k akvizici cennych věcí u pŤíslušníkťr jistého pÍírod

žijícího naiooa). Singulární vlastnost není totéž co vlastnost individuální' U

verzá|ni vlastnosti, napŤ. agresivita, se projevují interindividuálně odlišn.

zprisobem (každyje v určité míÍe svym osobítym zpťrsobem agresivní). Uni

zálnost vlastnosti se vztahuje k pŤíslušníkrim téže kultury, resp. srovnatelr

kultur.
Dálesebudemezabyvatjednotlivymikategoriemirys osobnosti,resp.

dispozic' Jejich určov áni vycházi z riznych aspektri' zde vycházime z nás

cích kritérií:

dispozice ke vzrušivosti _ temperament

dispozice k mentálnímu (resp. i senzo-

moiorickému) vlkonu - schopnosti

dispozice khodnocení - postoje

dispozice k zaměÍování a k energetiza-

ci iednání 
- motlvy

Strukturní prvky osobnosti (jednotlivé dispozice tvoŤící vyše uvedené kt

gorie) jsou integiovány do funkčnítro celku, kter;|.je 9':učo'11j"k",:go^.^y
iluti". ega vrcholí jednota strukturních a dynamickych aspektri osobnosti.
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Temperament

Zák|aďnivlastností lidského duševního života, která se projevuje rriznfm zpriso-

t^^a llž u novorozence, je vzrušivost, dispozice, která určuje formální vlastnosti

]]]""*"l. iako ie jeho síla a trvání a další. obecně tedy jde o formální vlastnosti

o",o"uno..nioynamiky. které se projevují napŤ. intenzitou pohybri, jejich tempem,

.r. i""pr. híoubkou proživáni a dalšími znaky, Temperament se spojuje ]uzce

i.uruuno',n-,i stavby a činnosti nervové soustavy (I. P. Pavlov) nebo široce se

,o.i,áu.1-n, jak m probíhají akce jedince (J. P Guilford). V tomto druhém pojetí

wi "zt.'p..á..nt, 
ktery je Írzce spojován s emocionalitou' je chápán jako styl

iinnosti vribec, coŽ vyjadÍuje již určité propojení obsahu a formy. V tomto

smyslu spojuje temperament s charakterem S. L. Rubinštejn (|967), ktery za

.ák|adni dimenze temperamentu pokládá impulzivnost a tempo psychické

činnosti a temperament chápe jako ,,dynamickou charakteristiku psychické

činnosti individua..; je pro ni pňíznačná pŤedevším síla psychickych procesri,

která se pojí s určitym stupněm napětí (vztahmezi vyvolanou silou a možnostmi
jejího prcrjevu navenek)' K tomu pŤistupuje i rychlost prriběhu psychick ch
procesri.

E. Kretschmer (1963) spojuje temperament pŤímo s činností ,,pudli.o a s afek.
tivitou a chápe jej jako energetickou stránku pudoqfch a afektivních jevri, napŤ.
jako energetické proměny sexuálního pudu, zdrirazĎuje však, že pojem tempera-
mentu se tfká pŤedevším afektivity. ,,Temperamentem nazyváme pro celou
individualitu obecně charakteristické celkové projevy afektivity v obou jejích
h|avních faktorech: dráždivosti a popudu.. (Kretschmer). ,'Habituálni dráždi-

],o|!..put. vykazuje dvě, pro temperament základní' navzájem nezávislé citové
sKaly: l ' psychestetickou, mezi pÓly ,,senzibilní.. a ',tUPY.., a 2. diateÍickou, mezi
poly vesely a smutny. V popudovém komponentu afektivity se temperament
vykazuje jako psychické tempo a jako psychomotilita (osobní zprisob pohybu
JaK,podle rychlosti nebo pomalosti' tak i ve speciálním rytmu). ',Psychestézie
1.n,a|ada na jedné, psychické tempo na druhé straně vytváŤejí z psychologické
".,1l *' j ádro pojmu temperament.. (Kretschmer).

-^uttovany německy psychiatr vyslovil zárove pŤesvědčení, že podstata tempe.
,-|^",,u je biochemic _ to oápovíd áL také etymologickému vyznamu slova
temperament 

(z latin. temperare, ladit) - jde tu, zjednodušeně Ťečeno, o jakési



biochemicky za|ožené vyladění osobnosti. Kretschmer poukazuje na Souv
temperamentu s afektivitou a S jejími ',humorálně-nervovymi.. základy. Souv
to s vlivem farmak na temperament (excitancia, sedativa). Slovo tempera
mu tak zahrnuje afektivní, vegetativní, humorální a morfologické vlohy cel(
organlsmu.

Ke stejnému pojetí temperamentu dospěl W. McDougall (1923)' podle ně
mriže b1ft temperament definován jako ,,souhrn írčinkrj metabolickych nebo
mickfch změn. které konstantně vycházejí ze všech tkání těla, na mentální život.
Některé z těchto změn souvisejí s krevním chemismem, některé s činností ne
soustavy, na je1iž vfkon prisobí r zné chemické substance. PÍikladem je,

McDougalla, vliv narkotickych a anestetickych drog, jako je alkohol nebo chlo
form; některé drogy aktivizují, jiné utlumují činnost nervového systému. V1
vliv mají hormony, produkované ž|ázami s vnitňní sekrecí do krevního
které prisobí pŤímo na tkář mozku. Hyperfunkce nebo hypofunkce endokrinni
ž|áz vyrazně ovlivĎuje celkovy psychofyzicky stav jedince. Podle Kret
(1921), jak poznáme dále, existují určité korelace mezitypy temperamentu a t
stavby těla. které \ze vysvětlit vlivem humorálních činitelri. Tuto humorálni
cepci temperamentu, vycházeJici ovšem z naivních pŤedstav o ,,šťávách.. v lidsk
těle, podali již Hippokrates a Galénos. Specifickf vliv mají napŤ. sexuální
(varlata u muže a vaječníky u ženy), determinují vyvoj tzv. sekundárních
ních znak , které fyzicky i psychicky odlišují muže a ženy, senzitivizují sex
pud, a tak,,determinují sexuální apetenci individua.. (McDougall).

V souvislosti s biochemickymi zák|ady temperamentu je však nutno r
dva driležité pojmy, genotyp afenotyp: první vyjadÍuje vrozenou psychofyzi
konstituci člověka, s níž byvá temperament někdy jednostranně spojován; dru
vyjadŤuje již zkušeností modifikovan1f trvalejší stav vzrušivosti jedince nebo j

stav v bec. Genotyp m že omezovat vliv zkušenosti a naopak zkušenost
do jisté míry měnit znaky genotypu: extrémně vzrušivy jedinec napŤ. obtí
vypracovává utlumy, což se múže projevit rriznymi q|chovn;|'mi potížemi spoj
nfmi s nedostatkem zábran, ale naopak systematická vychova mriže vést k
tému sníŽení vrozeného Stupně vzrušivosti, pokud není abnormálně v
K pŤevratnym změnám na vrozené škále temperamentu však nedocházi a
trémní hodnoty na této škále jsou ovlivnitelné jen málo. Vzrušivost se zaměŤu
u někoho spíše navenek (extraverze), ujiného spíše dovnitŤ (introvert) a spoj
se s určitou mírou sebekontroly (cholerik se ovládá obtížněji než flegmatik, k
je méně vzrušivf)' Tak se í náIady jako trvalejší stavy emočního ladění osobn
utváňeji v interakci vrozenych dispozic, resp' již jejich genotypického zá
a aktuálních zkušeností (napŤ. taková nálada, jako je skleslost, nebo její

rozjaÍenost, je dána fenotypick1fmi zvláŠtnostmi jedince, ale současně i aktuá
mi zážitky nerispěchu nebo naopak rispěchu atd.).
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McDougall charakterizuje náladu jako ,,afektivně konativní fakt bezprost

8 l

.í zkušenosti..; jako taková m že vznikat reexcitaci určité emoce' z vědomí

...iuet1u určitého jednání nebo jeho perspektiv, a|e i z vlivri nevědomí atd. Vliv

I,eaníckych faktorrj na vznik a obsah nálad však pŤipouští spiše jen v extrém-

Ii.n pripuaech (napi. u dlouho setrvávajících ,,morbidních rrálad..). Avšak

, ,^tou" vytazné nálady, jako je napi. rizkost, mohou byt ovlivĚovány určitlmi

'.ucnorarmaky. Také nálady jsou spojeny s aktivitou' resp. inaktivitou jedince;

|,,t. rozjaÍenost (e|ace) se zvyšenou pohyblivostí (rozradostněn1| člověk poska-

lii., ziue gestikuIuje a hovoŤí) a naopak skleslost (deprese) je spojena s ritlumem

"oívu.i 
a s celkovou inaktivitou až strnulosti. liž tady se projevuje propojení

iormálníctr vlastností reagováni s určitymi obsahy.

Zajinavá teorie temperamentu pocházi od holandsk1|ch psycholog G. Hey-

manse a E. D. Wiersmy (1906) a byla již ve své době založena na statistickém

zoracováni odpovědí získan1|ch s pomocí mnoha lékaÍri dotazníkem, na ktery

odpovědělo vice než 2500 respondent , dospěllch i dětí. Z odpovědí byly odvo-

zeny následujíci tÍi dimenze temperamentu:
- emocionalita - nedostatek emocionality: emoční vzrušivost projevující se

piiměieností emoční reakce, tj. její silou a pňítomností nebo nepŤítomností;
- aktivnost - pasivnost: aktivní či pasivní vztah k práci, k trávení volného

času, k závazk m (plní je okamŽitě, odkládá plnění) atd.;
- prinrárni funkce - sekundární funkce: pÍevažujici primární funkce znamená

okamŽitou a silnou reakci a současně její rychlé odeznění, zatímco pÍevládající
sekundární funkce znamená počáteční slabou reakci, jejíž sila postupně narťtstá
a dlouho doznivá i potom, co již podnět pŤestal prisobit; O. Gross (1902) označil
jako sekundární funkci doznívání duševního děje, i kdyžuž není uvědomován;
podle H. J' Eysencka (1960) se primární funkce vyznačuje impulzivnosti a rezig-
novanosti a je charakteristická pro extraverty, zatímco sekundární funkce se
vyznačuje vytrvalostí a uzavŤeností a je charakteristická pro introverty.

Heymans a Wiersma pak kombinací těchto tŤí vlastností temperamentu vy-
tvoiili základni typy temperamentu:

Emocionalita Pievaha prvotni (P) Typ temperamentu
nebo sekundární (S)

funkce

sangvinicky
flegmatick
cholericky
impulzivní
amorfní
apatick!
nervovli (neurotick )
sentimentální

Aktivita -

inaktivita

+
+
+
+

+
+

Ť
Ť

P
S
P
S
P
s
P
S



oba uvedení psychologové rozšíňili pojem temperamentu na emoční a vo|
vzrušivost a zjistili, Že stupeř emocionality je nezávisly na Stupni aktivit
NervÓzní osoby jsou impulzivní a nedritklivé; vášnivé osoby mají vy
sekundární funkci (doznivánizážitkri), jsou aktivní a emocionální; sentimentá|
jedinci mají rovněž vyvinutou sekundární funkci a emocionalitu, ale jsou
hodní; apatičtí jedinci jsou jen slabě emocionální a aktivni' flegmatici jsou
rozdíl od nich více aktivní a drivěryhodní, ale mají slabší emocionalitu.

Uvedená typologie se však už více t1fká charakteru než jen temperamentu,
je nepochybně blíže skutečnosti, neboť temperament je vfvojem 1iž prová
s postoji. Charakterologicky propracoval tuto typologii R. Le Senne (1946
N. Sillamy (1967) ilustroval jednotlivé typy historick1fmi postavami, napŤ.
tickf byl Ludvík XVI., nervÓzniby| Baudelaire, sentimentální Rousseau, c
ricky Danton' vášnivy Beethoven atd.

Klasické typy temperamentu vytvoňili jiŽ Hippokrates (nar. 460 pŤ' n.
a Galénos (|29-199 n. l.), oba lékaŤi, kteŤí na základě pronikavého pozorová
objevili podstatné souvislosti psychickych rysri. H. J. Eysenck (|947) tyto klasi
ké typy, jak uvidíme dále, definoval svymi faktory osobnosti. Psychologic
obsah klasickych typri temperamentu je následující (podle H. Rempleina, l

Sangvinik Melancholik Cholerik Flegmatik

Základní nálada veselá smutná mrzutá vyrovnana

psychometicky určené dimenze temperamenlr.. C. Burt (1931) vyšel z tzv. prvot-

ních emocí. které se sdružují s instinkty (jejichž index je ovšem spekulativní a byl

,,.,r.u'u, od McDougalla), a z jejich hodnocení na určené škále u široce pojaté šetňe-

lé st.uplny. která zahrnovala vedle dospělfch i děti a vedle osob normálních i neu-

.otiky. a dospě| faktorovou ana|yzottv1fsledkri ke tŤem faktorrim temperamentu:

l obecná emocionálnost (emocionální nestálost), 2. stenické (expresivní) emoce

- astenické (utlumené) emoce a 3. pňíjemné emoce - nepiíjemné emoce.

Ještě rozsáhlejší vyzkum pomocí faktorování pak provedl J. P. Guilford

i959),resp. J. P. Guilford a W. S. Zimmerman (1956). Nejprve bylo extrahováno

i3 fakto..i, resp. ,,dimenzi,,,které však byly zčásti na sobě závislé, a z nich pak

byl vytvoŤen následující systém ,, dimenzí temperamentu..:

Druh dimenze obecného
Yztažné oblasti chováni

emocionálního sociálního

Pozit ivni vs.
negatlvnl

Responzivní vs.
nercsponzivni

Aktrvni vs.
paslvnl

Konlrolovany vs.

nekontrolovany

objckt ivní vs.

egoccntrickyf

sebed věra vs'
pocity méněcennosti

bdělost vs.
nepozornost

impulzivnost
vs. rozvážnost

zdrženlivost vs.
bezstarostnost

objektivnost vs.
hypersenzitivita

veselost vs.
skleslost

nezralost
vs. zralost

nervozita
vs. klid

stabilita vs.
cykloidita

nesmělost vs.
sebevědomost

prosazovanl se
vs. bojácnost

společenskost
vs. soběstačnost

sociální iniciativa
vs. pasivita

piátelskost vs.
nepŤátelskost

tolerantnost vs.
kritičnostForma prožívání

síla
hloubka
trvání
prriběh

Zprisob pohybu
tempo
síla
trvání
prriběh

slabé
povrchní

nestejnoměrné

rychl;f
siln
prchavll
nerovnoměrny

si1né
hluboké
trvalé
stejnoměrné

poma|;Í
slaby
trvaly
rovnoměrny

silné
povrchní

nestejnoměrné

rychlyf
silny!
prchaqf
nerovnoměrny

slabé
část. hluboké
část. trvalé
stejnoměrné

pomalyf
slaby
trvaly
rovnoměrn
(zkráceno)

Gui|ford Ve V]Íše uvedené tabulce ukazuje, jak se temperamentové dispozice
projevují obecně a dále v oblasti emočního reagování a sociálního chování.
Vychodiskem byla faktorová ana|yza odpovědí na specificky dotaznik. Některé
faktory temperamentu, podle Guilforda, spoluurčují všechny možné zprisoby
chování, zatimcojiné zristávají omezeny na oblast emocionality nebo na oblast
sociálniho chování. Tňi základní oblasti, v nichž se temperamentové dispozice
up|atriují, pak mohou byt ještě, každá z nich, zhruba děleny na podkategorie,
napi. zda pňinášejí pozitivní nebo negativní postoj obecně, emočně nebo vriči
sociálnímu okolí, zda reprezentuj í kontrolovan1i, nebo nekontrolovan1f , obj ektiv-
nt nebo egocentricky vztah apod. Jednotlivé faktory pak charakterizuje takto:
Faktory obecné dispo7ice:

" 
- Sebedúvěra vs. pocity méněcennosti: víra v sebe Sama, pňesvědčení jedince,

Ze,Je akceptován jin;fmi lidmi, že ov|ád,á své rikoly vs. pocity nedostatečnosti
(tykajici se napÍ. v!šky těla), pocity viny, egocentrická vztahovačnost.

. 
- Bdělost vS. nepozornost: má pocit, že je ve styku Se Svym okolím a že si ho

]o,?Ť. uuedomuje. nebo naopak; faktor Se nekryje s pozorností, ale vykazuje
splSe pohotovost ke Spontánnímu pŤíklonu.

W. Wundt (l9l l) zjednodušil psychologickou
temperamentu na kombinaci dvou základních
sílu a proměnlivost:

charakteristiku klasickfch t
vlastností emocionalitv. na

Sila emocí silné slabé

Proměnlivost emocí rychlá
pozvo|ná

cholerik sangvinik
mclanchol ik f legmatik
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- Impulzivitavs.rozvážnost: impulzivitu reprezentují takové položky dotazn
ku jako: poddává se bez pŤemyšlení okamžiku, ňíká věci a pozdéji toho lituj

neplánuje si pŤedem svou práci a další.
- Zdržen|lvost vS. bezstarostnost: jde o dvojí zásadně odlišny zprisob ži

pŤemyšlivy, vážny anebo naopak vesele bezstarostn!; v prvním pňipadě net
po senzacích' má pňiměŤené chování; Eysenck (l953) vyslovil domněnku,
tento faktor je identicky s jeho faktorem introverze - extraverze.

_ objektivnost VS. hypersenzitivita (věcnost vs. pŤecitlivělost): blíŽí se di

objektivita - subjektivita s tím, že hypersenzitivita znamená silnější egocentri

zabarveni a vyznačuje se lehkou zranitelností citri.

Faktory emocionality:
- Veselost vs. skleslost (radostnost vs. deprese): depresivně laděná osoba

cítí b1ft poražena, ,'vidí budoucnost černě,,, citi se tělesně vyčerpaná' dělá

starosti a bojí se něčeho a je obvykle smutná, cítí se periodicky silně osa

Emoční nezralost vs. emoční zralost: ,,emočně nezra\á osoba činí doj

dítěte... které se nenaučilo ovládat své emoční reakce, snaží se vyvolávat sym

tie, je domyšlivá' bojechtivá, infantilní a egocentrická, denní emoce večer

verují, takže těžko usíná, je lehce emočně vzrušivá, je napŤ. bez sebe,
prohraje ve hŤe, a oddává se dennímu snění.

- Nervozita vs. klidná mysl: na jednom pÓlu vystupuje napětí a těkavost,

druhém klid, uvolněnost; nervozlta je dezorganizující aktivita, klidná mys|

naproti tomu rovna inaktivitě; nervozní osoba si nechá snadno odvrátit

nost vnějšími vedlejšími podněty, je neschopna uvolnit se. snadno se vy

neočekávanymi podněty, v napjatych situacích se snadno hroutí, často
nespavostí, mívá neurotické z|ozvyky (napŤ. okusování nehtri), snadno se
je stále unavená a neklidná, je spíše vzrušivá - napjatá než klidná - uvolně

- Stabilita vs. cykloidita nálladjde tu o vyrovnanost nálad proti jejich kolí

ní; náladová labilita má následující atributy: osoba je bez ziejmého dťrvodu

s viditelnym odrivodněním ve velmi dobré, nebo ve velmi špatné náladě a snad

družnosti (sociability) často jen zdánlivě' naopak někdo mriže byt velmi d

a pŤitom velmi nesměly a osoba velmi sebejistá nemusí mít nutně potŤe

kontaktri; zdá se, že nesmělost je egocentricky zabarvena sebeoceřováním'

Te mperament ové fakt ory socidlního c hovdní:
- Prosazování se vs. bojácnost (podÍídivost): ukazuje se však, že často

se prosazující člověk nemusí byt nutně podŤídivy, podÍídivosti je vlastní

určitá závislost (Guilford); protikladem prosazování se (,,ascendancy..) je p

spíše bojácnost, ostychavost, plachost (,,timidity..) a prosazování se má spíše

;init se sebe-potvrzováním (,,self-assertion..) než s potňebou ovládat' s dominan-

]i'tavt'y zdeby| akcent na ov|ádáni druhych, šlo by spíše o motivačni dimenzi

iáuitfordl; prosazujicí se osoby trvají na svych právech (protestují. napŤ. když

l" iisniI. špatně obsluhuje), pŤebírají společenskou iniciativu (napŤ. když se
,u.ei'.I. stává nr-rdny) a zdá se, že tato vlastnost uzce souvisí, nebo se dokonce

r.rvie s tim. co je dnes nazyváno asertivitou.
- Srrolet*enskost (potňeba společnosti) vs' soběstačnost: vyjadňuje zejména

tenderlci pracovat sám a sebedrivěru; existují určité souvis|osti mezi soběstačnos-

,i a schopností tvoŤivé práce (korelace +0'33), poněkud větší u humanitně než

oríro.Jovedně tvoÍivě pracujících odborníkri.
- Sociální iniciativa vs' pasivita: sociálně iniciativni osoba ziskává snadno

oiáte|e, organizuje spolky, snadno se lehce s kdek1fm bavi a je často žádána, aby,organizova|a 
společné podniky, ale tento faktor se liší od prosazovaní se.

- PŤátelskost vs. nepiátelskost: oba tyto poly tvoŤí komplex r znych vlastnos-

tí; na pÓ|u pŤátelství se nachází pohotovost k souhlasu a laskavost, na negativ-
ním polu sklon k bojovnosti a stŤetáváni; nepŤátelsky za|ožená osoba se protiví
naŤizenim, znectivá své spoluobčany a mnohdy je pokládá za hloupé, vztek pŤi
práci si často vylévá na nástrojích; pňátelsky založená osoba má mnoho pŤátel
a znánych.

- Tolerance vs. kritičnost: sklon akceptovat druhé lidi nebo pňehlížet jejich
slabosti, anebo naopak (negativní pÓl) stálá pohotovost ke kritice (v lidské
povaze hledá všude chyby. shledává, že jsou sociální poměry špatné, podezÍivá
druhé osoby z pokrytectví, vyšší společenské vrstvy z korupce).

Kromě v]iše uveden]ilch faktorri temperamentu se Guilford zmiĚuje ještě o celé
Ťadě da|ších' které označuje jako ,,další potenciální Íbktory temperamentu..'
Pozoruhodné jsou z nich zejména následující dva:

- Maskulinita vs. feminita (mužskost vs. ženskost): indikátory tohoto faktoru
popisují poh|avní rozdíly a jsou současně indikátory rrizn:/ch jin:fch faktorri
(Guilford); napň. ženy často uvádějí, že jsou emočně vzrušivější než muži, a|e
|ehká emoční vzrušivost je také indikátorem emoční nezralosti, maskulinní
osoba zdrirazriuje mužské profesní zájmy (napŤ. spíše o nákladní automobily než
o pěstováni květin), jde raději na fotbal než na taneční zábavl, ráda potlačuje
svu1 emoční vyraz (veňejně napŤ. nepláče) naopak femininní osoba má soucit
(stará se napŤ. o ptáčka vypadlého z hnizda), snadno je obtěžována pocity
nnusu, ',nemá nic proti tomu, když je stŤedem pozcrrnosti., . Z faktu, že muž má
vysoké skore femini ty a ženavysoké skÓre maskulinity, lze jen s velkou opatrno-
stt usuzovat na jejich sexualitu; nemohou z toho b;ft vyvozovány spolehlivé
zavěry o homosexualitě.

^ 
- Možné |aktory sugestibility: patrně neexistuje jediná jednotná dimenzesugestibility a jsou rrizné varianty sugestibility nebo, píše Guilford, mriže bj,tsugestibilita vysvětlena jin;fmi rysy osobnosti; psychiatrie naznačuje moŽnéJUuvlSloSti s hysterií. Vyhodnocování korelacimezi rriznymi indikátor sugesti-
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bility vedlo k protikladnym v;fsledk m' ale zjištěné hodnoty jsou velmi závi
rra speciÍickych testovych situacích a jiŽ jejich malé změny vedou k velk1f
rozdílrim v reakcích pokusnych osob. H. J. Eysenck (|947) rozlišuje tŤi fakto
l. primární sugestibilita (motorické reakce na slovní podněty), 2. sekundá
sugestibilita (souvisí se sugerováním čichovych pocitri a tepla a později s od
dajícími jevy ve zrakovém vnímání), 3. sugestibilita prestiže (,'prestige su
bility..), ve které jde o pohotovost pÍevzít autoritární' ',prestiží nabité.. vyrok

Nicméně studium faktorri sugestibility, její vigilní i hypnotické formy, je

plné problémri.
Četné Guilfordovy faktory temperamentu. zejména ty, které se uplatĎ

ve sféňe sociálního chování, by bylo možno jižnazvat temperamentem akcen

vané rysy charakteru, ale k tomuto tématu se ještě vrátíme v pŤíslušné kapi

o charakteru. Poukazuii totiž na to' že se formálni znaky vzrušivosti inte

s postoji. a tak se vytváÍí určitá, individuálně svérázná jednota formální

vlastnosti a obsahri chování (napŤ. individuální zprisob projevování souci
riebo pohrdání apod.). Rysy temperamentu tak|zejen vyabstrahovávat z cel

v ch vzorcŮ chování. Temperament tvoŤí surovinu charakteru (Allport).

Experimenty na zviÍatech poukazuji na vyrazny vliv dědičnosti na
ment: E'. A. Rundquist (l933) selektivnim párováním motoricky akti

krysích samečkri se samičkami se stejnymi vlohami a motoricky pasivní

samečkri se samičkami stejnlch projevri v obou pŤípadech šlo o míru spontá

ní aktivity - dostal ve dvanáctém pokolení dvě odlišné populace krys, j

motoricky aktivní a druhou motoricky pasivní, s velkymi rozdíly ve vyko

které spočívaly v obracení běhového bubínku: v prriběhu 15 dnri docílily ',akti
ní.. krysy l23 000 a ,'pasivní.. jen 6000 obratri.

Existují však ijiné vyzkurny, které ukazuji vliv zkušenosti, napi. vycviku,

vrozené neuropsychické vlastnosti, dokonce i na morfologické zvláštnosti
vych elementri, zejména synapsí, jejichž morfologická struktura určuje prri

nervové činnosti (V. S' Merlin ,1964). Primární vliv dědičnosti na vytváÍení

typickfch zvláštností temperamentu potvrzuj í pŤedevším vysledky vyzkumri
vedenych na jednovaječnych dvojčatech vychovávanych v rriznych podmínká
(H. J. Eysenck. 1959, a další). Současně však platí, že i ,'hranice změny vlast
jsou determinovány geneticky.. a že ',čím je individuum mladší, tím větší je

nost změn vlastností.., cožzÍejmě souvisí s tím, že,,Struktura typu dozrává
a neutváŤí se najednou.., a tak se pÍece jenom rozhodnym zp sobem uplatĎ
ontogenetické vlivy (V. S. Merlin. |964). Rozhodujícím zprisobem Se mo

uplatnit afektogenní zkušenosti a systematická vychova, resp. vycvik.
V posledním desetiletí se objevuje novy pohled na funkci temperamen

uvažuje se vztah temperamentu k systému regulování stimulace, resp.

temperamentu k aktivačnímu systému, ke specifické neurologické struktuŤe, k

se podíli na regulaci stavu aktivace organismu. Obecně vzato,jde tu, mimo ji

zejménao proces regulování stimulace, ktery je určován také rysy temperamen
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Nověji shrnul poznatky k tomuto problému polsk1y psycholog A. Eliasz

,,o*tl. ktery na tomto základě vytvoňil tzv. transakční model tempefamentu.

lj^".í '. soudilo. Že temperament je relativně stál]| komplex vlastností a že jeho

I];,"rosi.té mechanismy jsou vcelku nezávislé na vlivech prostŤedi. Dnes je však

],''"" jiuut se na temperament jako na složku systému psychické regulace, jako

l" l.". r.t.1.y se podí|í na mechanismech regulování stimulace, které jsou součástí

án,"n'e"" aktivace. Tak temperament tvoňí vztahy k vnější stimulaci a také

n *u' osobnosti; temperament v tonrto smyslu souvisí s psychofyziologickymi

mechanismY reakt lv ltY'

I l rkymsi . .r ig idnim č' lánkem interakce'.  mezi organisnrem a jeho vnějŠím

nrosti;dím' ktery odolává znrěnám, je sama reaktivita a její ťyziologicky mecha-

li,'u,. zahrnujicí' mezi jinym, senzorickou citlivost a odolnost vťrči silnlm

oodnět11m _ ttllo kdysi běžné pojetí je však dnes již neudržitelné. Ve fyziologic-

|Ých m.ch.r'rismech reaktivity. majících vliv na regulaci stimulace, se uplatůuje

vátitost potŤeby stinrulace, odpovídající udržování optima stimulace, resp. akti-

vace' Toto interindividuálně odlišné optimum aktivace je psychofyzicky stav, jenž

re závisly také na pŤílivu vnější stimulace, která tak mriže b1Ít buď pod, nebo nad

iímto optimem, nebo _ ovšem v ideálním pňípadě - míra vnější stimulace tomuto

optimu odpovídá. Empirie ukazuje, že se organismus brání jak pŤed nadměrnym
sníŽením, tak i nadn,rěrn m zvyšerrím aktivace, a v tomto smyslu tedy i nadměr-
nému pŤílivu' nebo naopak odlivu stimulace. A tak v situacích nízké nebo
nadměrné stimu|ace, které hrozí pok|esem nebo vzestupem aktivace nad její
optimální ÍtroveĎ, reaguje organismus komplexně celou Ťadou adaptačních
mechanism , napÍ. zmenšením nebo zvětšením senzorické citlivosti, negativnimi
emocemi a dalšími změnami. optimální stav aktivace je podmínkou dobrého
sebecitění a lidé mají tendenci uchovávat aktivaci na stňední Ítrovni jejího
kontinua (D. E. Berlyne, 1960): snížená uroveĚ aktivace je prožívána jako nuda,
která vyžadtrje jakousi dodatečnou autostimulaci, nadměrná uroveĎ aktivace
vyvolává nepÍíjemné pocity, neschopnost soustŤedit se a tendenci vyhnout se
stimulaci. PĚi stiední urovni aktivace se také jedinec nejlépe vyrovnává se svymi
ukoly, jsou to optimální pňedpoklady mentální i manuálni práce.

-A' '  El iasz ( l981)for 'muloval hypotézu. že u si lně reakt ivnich osob dochází ve
vetslm stupni neŽ u s|abě reaktivních osob k tomu, Že rysy osobnosti modifikují
proces regulování stimulace. Je moŽno soudit' že rysy osobnosti ztěŽují nebo

li:k..l'.jí regulaci stintulace v podmínkách velmi dlouhého. nebo naopak velmi
t<ratkeho prisobení stimulace z vnějšího prostňeclí, mohou napr. uspísit nebo
1T:9.i. zapojeni procesti fyziologického pŤizpŮsobení. Silně reaktivní jedinci.Pod|ehaji 

snáze společenskym vlivrim a vytváňejí si rychleji standardy, kterémohou 
'vytváčet sk|ony pňíčící se udržováni optima aktivace (napŤ. tím, že

|'lliT.li nadměrné množství rikolri, že se pňíliš angažují apod.). Model souvi-'W Prisobení fyziologickjlch mechanismritemp",u-"n1u s prostÍedím a S rysyusobnost i  by l  nazván t ransakčnim rnode lem temperamentu:  vzá iemné



relace mezi elementy mají vliv na stav celku, ale současně celek má vliv na l

element a na vztahy mezi nimi. V našem pŤípadě jde o tyto relace (obr'

Temperament, zejména jeho fyziologické mechanismy reaktivity (vzrušivosti

je základnou regulování optima stimuíace (Elias': 
'1"]:l ::.:,:'^":,.'::::."1]

ffil.il J?* f p..áue ,uto podnětu neurčuje jen hlad, a'e ce'kovy

organismu; reakce nu ,itou"i - stimulaci' ]." ':"''.lá '" 
::-T::111'.:^.]

stimulace (na hladu nebo pŤesycení stimulací) tak, že se vYtv.iŤí tendence k i

datkové stimulaci, n.uo nuopuk k redukci její nadměrn'9'l': v tomto smyslu

nutno temperament Japat jako fenomén. operantní. nikoli respondentní, j

komplex dispozic upruu,rii"i"rt reaktivitu t*l"td-Ll:-:nf,*i."i,*:;r:t:t:
, . i -u ru" . , . . ,p .nu . jehopŤesycenís t imu lací(E l iasz) .Tímse.vy tváre] i
souvislosti mezi mechanismy temperamentu a rysy osobnosti. Tempera

také v tomto smyslu není nikdy určován ,'rigidním dědičnym. naprogra

ní* . . , a l " j e t o , , r e l a t i v ně s t á l y e l emen to sobnos t i . . , k t e r y sda lším i e l e

"vi'ari 
síťiouvisiostí, která zprisobuje, že se zménajednoho elementu pro'

ve změnách relace k ostatním elementrim (N. S. Endler a D. Magnusson, l

Vlastnostt
stimulace

Vlastnosti reaktivlty
( |yziologické mechanismy

temperamentu)

obr' 4 Transakčni model temperamentu

optimum aktivace a optimum stinwlac.e jsou pňedevším jevy excttace

kriry' které jsou spojeny s lidskou aktivitou, j.lí 
"|.k..i]]l-"." x*'jJ:

.i. tc. Leuba, 1965).,ÚroveĎ aktivace je určována také cílem činnosti a.

motivaci a je nutno idi,,u,nlt, že riznym situacím odpovídají rrizné optimá

rirovně aktivace; pro plnění rriznfch rikolri mohou mít lidé rrizné optimal

rovně aktivace, ale uči se udržovai stÍední rlroveĚ aktivace, kteráje pro většit

jinností optimální' Lidé se liší nejen tim,že optimáln'ho'.?u:!':,,^u:l|^'::]

kouafyzickoučinnostdosahujíprirr iznésílevnějšíchRodnět1r.,alei intenzttt,  ^ : 1 - \  - ^ ^ t ' t i

;;;;" il;.'.'íi"ip"oněty téže intenzity (E1iasz). Existují slabě a silně rea

nil"á *"i a obvyk le p|atí, žě nervově labilní o s1!v r's,o } :','-:: :1 Y:ll*; j
i',*)'. il#i';;"d;.í, které odpovídá optimální aktivaci, se.označuje ja|

optimum stimulace: optimum aktivace u. of:iT"*::tTli::::: y:::.:t#
naaoty.Rozdílst imulaceskutečnéaoptimálnívyvolávátendencikvyrc
t oho t o r o zdí l u , a t obuďdoda t ečnouau to s t imu l a c í , nebo r edukc íex i
stimulace. V situaci slabé stimulace se často uplatřuje vlastní aktivita jako
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-,^^lirkové stimulace, ale objevují se napŤ. i změny hormonální, napŤ' zqfšené
o|]]]i""a"i hormonu štitné ž|áiy, ktery zvyšuje vzrušivost nervového systému

lJ,l"7]u.r...'*an' l971). Silnou potrebu vnější stimulace mají extraverti, a proto

|]i;Í""..'"anentně ,,nedostimu1ovaní.., což se projevuje, mimo jiné, jejich

:JJ;J; J;'oontánni činorodostí; současně se vyznačují nízkou reaktivitou'
'"';..;j;-; 

(198l) rozeznáyá aktivní a pasivní regulaci aktivace a stimulace:

akt ivní formourozumíregu lac ina  
rovn ichování .Uvádí ,žepŤiubytkunebo

.;i rradměrnem vzrustu aktivace, zplisobenénr nedostatkem nebo nadbytkem

ll'.'!' ,.i".'"'"ce, se aktivita subjektu stupriovitě omezuje na stále více návykové

:']:i;il.he formy chování; nejdňive je poškozena zprisobilost subjektu zabyvat

".j.i ' i ' i"" vyŽaJující stožité operace. Mechanismy regulování stimulace se

::"';li. poateÍ'uji učení, neboť člověk se učí odlišovat podněty signalizující

;#;i;;..6" nadbytek stimulace, takže některé podněty jsou pak napÍ. vnímány

i"n" 
".*".'"ní 

zpevnění. Rozdíl mezi skutečnou a optimální aktivací vyvolává
,*-",i""r 

.'o... U osob s nízkou reaktivitou proces učeni se regulaci stimulace

".!iina 
obtíŽněji než u osob s vysokou rovní reaktivity. osobám s nízkou

I.ur.,iuno'.i hro)i, procesu uspokojování jejich silné potŤeby stimulace závislost

n-a prostŤedi, avšak toto nebezpečí hrozi jen tehdy, když regulace optimální

.i'o"nc stimu|ací zprostÍedkované aktivace 1eÍizena touhou po dobrém fyzickém

a psychickém sebecítění (E|iasz). o regulaci stimulace mriže jedinec usilovat

at.tivnc preferencí určitych situací a určitych aktivit, které jsou spojeny s opti-

mální stimulací'
J. Reykowski (l976) ukazuje, že osoby s velkou potiebou stimulace se mohou

častěji chovat agresivně' když je takovy zprisob chování zdrojem silné stimulace,

kterou potŤebují: osoby se silnou potŤebou stimulace mohou ,,aktivně vyhledá-
vat okolnosti pro realizaci agresivních činri... Podle Reykowského je to zvláštní
druh agresivity, zce|a odlišny od reaktivní agrese obranného typu. Sklon vyhle-
dávat dobrodruŽství, napŤ. sexuálniho druhu, m že mit privod spiše v navyklém
zprisobu autostimulace prostŤednictvím sexu než v intenzivní pŤíslušné motivaci,
v tomto pňípadě sexuální. Tak se mohou vytváňet zvláštní druhy substitučního
chování, tj' chování, jehož privodní cíl se stávájen prostredkem dosaženíjiného
cíle. PotŤeba stimulace ve vyše uvedeném pŤíkladu substituuje sexuální potŤebu'
Fyziologicky mechanismus reaktivity prisobí na regulaci stimulace právě pro-
stŤednictvím velikosti potŤeby stimulace, spojené s udržováním optimální rovně
aktivace; temperament jako komplex dispozic k reaktivitě tak reprezentuje
podstatny článek systému regulování stimulace, ale jeho vliv podléhá substituč-
ntm změnám.

''obecně uznávaná relativní st lost rysú temperamentu'pŤipisovaná kdysi vlivu
qedičnosti, je dnes vysvětlována r zně, i když silny vliv dědičnosti není popírán.
fl. I homaS a S. Chess (|977)to vysvětlují relativní stabilitou interakce individua
a1rostŤedi a jistou komplementaritou podnět a reakcí, napŤ. postoje rodičri
"ucl ditěti jsou do značné míry určovány chováním dítěte samého' v němž se



ovšem uplatřuji i rysy temperamentu, které, pokud nejsou extrémni, jsou
ním oko|ím obvykle akceptovány. a tak je upevĚováno to, co by|o zdědě
Zdrojem variance chování není vylučně ani osobnost, ani prostŤedi: chování
vyjasriuje z poznatki o interakci zvláštností individua a zv|áštností sit
niko|ijen jedním nebo druhym (N. S. Endler,1976)' Dále se zde uplatiiuje
mezi ťrrovní reaktivnosti a preferencí odpovídajicích situací, ktery se uče
pŤetváií ve zvyk, v němž jsou tak obsaženy i p vodni znaky reaktibility,
temperamentu. Zdrojem stimulace je ovšem nejen vnější prostŤedí, ale i v
činnost, a tak se uvedené zvyky vytváÍejí s ohledem na oba tyto aspekty, Sit
a vnitŤní. Tak ,,|ze očekávat, že jedínci mající určitou svobodu ve vyběru
dí nebo činnosti budou obojí vybirat či organizovat tak, aby to kores
s jejich temperamentem" (J. Strelau, 1978). Rysy temperamentu mohou
ovšem vyraznéji měněny zejména traumatizujícími a kataklyzmatic
událostmi.

Emocionalits
Za zv|áštni dimenzi temperamentu lze pokládat emocionalitu; základní
ramentová dispozice, vzrušivost, je též zák|adním znakem emocí. Emocion
jako specifickou dimenzi psychiky identifikova| již C. Burt (l946). Emociona
nebo emotivita je chápána jako ,,citlivost v či situacím, které vzbuzlji e
(P Fraisse, 1967), a pomocí faktorové ana|yzy byla identifikována jako či
nasycující dvě tŤetiny primárnich faktorri získanych z doÍaznik a z
chování.

PŤehled faktorově analytickych souvislostí emocionality jako faktoru
nosti podal K. Pawlik (1968), ktery zdriraziujevyznam emocionality pro kli
kou psychologii: emoce jsou rozhodujicí složkou lidské psychiky. S intenzi
a kontrolou emocionálních reakcí souvisí primdrní faktory emocionality, k
mi, podle Guilforda, jsou: emocionální stabilita, osvobození se od dep
osvobození se od pocit inferiority, osvobození se od nervozity a objektivi
V dotaznících vystupuje jako primární faktor ještě emocionálni integrace (
fordova ,'emocionální stabilita..' Cattellova ',síla ega..), která je nejdriležitěj
faktorem kontroly afektivity, a jako taková silně nasycuje tyto rysy
klidn1Í, trpěliv1Í, vyrovnany, málo kolísavé ná|ady, uvolněn , zÍidka
nebo nervÓzní' není ve svych citech tak snadno zranitelny. U psychiatri
pacientri byvá tento faktor nacházen 1en zŤídkakdy. Dalším faktorem je ned
ra (u Guilforda.,nedostatek kooperativnosti..), která souvisí s následujícími
osobnosti: nedostatek tolerance vriči druhym, nedostatek pohotovosti pro
moc druhym (dále žárlivost, zlomyslnost, hledání chyb u druh1fch a ,,
někoho na holičkách..)' Dále je to bázlivost, která souvisí s pocity viny a
nou sebedrivěrou a projevuje se jako bojácnost, itzkostnost, deprimovan
pochyby o vlastních schopnostech zvládnout obtižné situace a v postoji. že
vychově dětí je namístě spíše pŤísnost než shovívavost. Čtvrtfm faktorern
napětí (Guilfordova ,,nervozita.., Cattellova ,,ergická Íenze,,), které se

90

fnktor projevuje prudk 'mi změnami ná|ad a zvyšenym emočnim napětím osob-

,i'lsti (snadno se dá rozpty|it,je lehce zmateny, snadno se poleká, dělá si často

.".,dr iv.,dněné starost i .  je ovl ivněny siInym kolísánim nálad. s lěŽuje s i  na nespa-

i^.t. .iti se často skličen1f' má pocity napětí a vzrušení). Tento primární faktor

;JneiiistělŠím indikátorem neurÓz a je podstatnym osobnostním komponentem

írini.t:i.t-, stavri uzkosti (Pawlik). Konečně pát]i,m primárním faktorem emocio-

naIity je sebekonÍrola, zvyšené sebeov|ádání, které se projevuje následujicími

ulastnostmi osobnosti: je energicky, pokouší se známé problémy Ťešit novym

zpťtsobem, nepoddává se těžkostem, dodržuje sliby, spoléhá více na zajištěni než

na své štěstí.
Z wedenych |aktorri |ze ziskat ještě sekund rni faktory emocionalíty, na sobě

iiŽ nezávis|é: u Cattella je to faktor rizkost - emocionální pŤizprisobení' u Ey-
.encka emocionálni labilita - emocionální stabilita (neuroticismus). ''Neuroticis-
mus souvisi s menší flexibilitou myšlení a vnímání, se zvyšenou sugestibilitou,
nedostatečnou koncentrací a redukovanou rezistencí vriči tělesnému a psychic-
kému stresu. Tento syndrom vlastností se da|ece kryje s klinick1fm obrazem
neurastenie.. (Pawlik)' Souvisí s labilitou vegetativni nervové Sousavy' je drileŽi-
tou predispozici ke vzniku neuríz a Eysenck jej pokládá za pÍevážně zděděn1f'
což a|e není jednotně pŤijímáno; emocionálni labilita mriže byt získána jako
d s|edek dlouhodobého vystavení stresovym vlivrim.

Emocionalita jako trvalejší vlastnost osobnosti určuje piedevším dynamiku
proživáni emocí, tj. citlivost, hloubku proživáni,jeho délku v čase a dozniváni,
častost, stálost emocí a pŤiměŤenost emočních reakcí dané situaci. Dále určuje
i vnějši projev emocí' sílu jejich vyraztl, ,,stupně nasycenosti chování projevy
emocí.. (A' J' olšannikova, |9,|,|), ale i - podle uvedené autorky - sklon k jedné
ze tii prvotních emocí - radosti' strachu a hněvu. Kdo má sklon ke strachu,
,,stále nachází d vod něčeho se bát... ve všem spatŤuje těžkosti a nebezpečí..;
kdo má sk|on k radosti, je radostně naladěn a rychle zapominánesnáze; kdo má
s||o.n 

-ke hněvu' je často rozzloben i nejmenšími pŤekážkami, nesnáze jej činí
pňedrážděnym (olšannikova).

Základní charakteristikou všech živych bytostí, od nejjednodušších až po
člověka' je jejich zaměňenost na dosahování ,,pozitivních , životni pozicizlepšují-
ctch situaci... a naopak na vyhlbání se situacím' které Životní pozici bytosti
znorŠuji. Proto pŤibližováni se a vyhybání se náležejí k základním ,,instrumen-ttim chování..: v tomto smys|u pak ,,emoce pŤedstavují geneticky zakotvenézaujimáni vztah bytosti k situacím v daném prostŤedí; (K. Schneide1 l990).

Illl",: 
také učení. tj. formativní vliv zkušenosti, funkcí emocionálně podmíně-

:f: 
o9měn a tresl - emoce v podstatě rozhodují o tom, co se člověk naučí,ucterft|Dují vo|bu jeho prostŤedkti i cí|ri' která b1fvá nezňídka racionalizována,

'fi|l,:':l často vystupuje .,ve službách emocí... A v tomto smyslu také, jak

::'1.9] 
c W. Allport. temperament je .,surovinou.. (..raw material..). z niž se..uarl osobnost. Jinak Ťečeno, emocionalita, tj. určit]/mi obsahy vybaven tem-
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perament' je surovinou, z niž zkušenosti formuji tvar osobnosti. Vfvojem 5g
temperament pŤetváňí v emocionalitu, tj. v systém emoční vybavy osobnosti,
kterj' je rozhodujícím činitelem jejího chování.

Člověk se nacházi buď v relativně ,,chladném.. kognitivním Stavu 1má napŤ'
vjem určitého neutrálního objektu), nebo v ,,horkém.. enročnim Stavu (napŤ.
pociťuje vztek). Emoce vyjadÍují vždy subjektivní vyznam objektu (věci, událos.
ti atd.)' ktery je vyvolává (vyvolává je proto, že majívyznam). Podle S. Schachte.
ra (1964) 1sol emoce jakousi syntézou stavu vzrušení a kognitivní interpretacg
stimulace. V rovině psychologie osobnosti se uvažuje o emočních reakcích 1n
sebehodnocení a hodnocení subjektu druh1ymi. Současně Se emoce. resp. jejich

zdroj, spojují také s atribucí kauzality pŤi prožíváni uspěchu či nei
a s reakcemi na vědomí zdroje kontroly, ktery je buď vnitŤní (pocit svobody
nebo vnější (pocit tlaku zvnějška), pňípadně s fenoménem tzv. nauČené
nosti (pocit ztráÍy kontroly situace), resp' ,,sebe-monitorování... Emoční
na sebehodnocení a hodnocení druhfmi mají následující základní dim
(+ znamenápozitivni a - negativní hodnocení):

ideální ego reálné ego

spokojenost spokojenost

nespokojenost vina

hrdost jistota

stud nejistota

neuspěchu (S.

nedostatek
usili

Feschbach, B. Weiner,

vina stud

hněv litost

posuzováni
sebe sama

posuzováni +

druhyimi

Atribuce pŤíčin vykonu, resp.

neirspěch piisuzuje
sám sobě

svrij nerispěch
pňisuzuje druh m

nedostatek
schopností

I

Principiálně tu jde o ego-vztažné emoce, které mají v1fznamny vliv na postoje'
motivace a jednání jedince, piičemž povahu tohoto vlivu naznačuje obsah
uvedenfch emocí (napň. snaha o redukci negativních emočních stavri). Atribuce
pŤíčin neirspěchu (o atribuci piíčin irspěchu Se tu nezmiĎujeme) mohou mít
povahu ego-obrannych reakci.
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s . 4

tŘ'tlnaÍÍ]Í|Y vliv na jedince maji ndlady, setrvávající emoční stavy, vytváňející

,)].i,,Ii,y.vé pozadiaktuálních dojmii' resp. jakési ladění.osobnosti, které má
Juil'" í ."*oeramentu (elace-rozjaŤenost, spojená s aktivací a činností, a depre-

:Íjí;il ';;. 
.q:i.n1'' dezaktivací a nedostatken-r činnosti). J. A Russell (1960)

'"""jji."o''.oujici 
',dimenze emocí.., které jsou ve skutečnosti dimenzemi ná|ad:

Individu tní diference v n ladách: vztah nálad a osobnosti zdirazni| zejména

A. Tellegen (1-985), ktery extrahoval ze sebeposuzování šetŤenych osob sekun-

dární faktor pozitivní-negativní emocionalita, zatimco H. J. Eysenck (1950)

zhruba ve stejném smyslu LovoŤí o dimenzi emoční stabilita-labilita (neuroticis-

mus)' Dále byly identifikovány faktory ,,neutrálně.. a ,,expresivně.. orientované

emocionality (R. tr Bales, S. P Cohen , |979). Nálady jsou drisledkem celkového

psychického a somatického stavu individua. v jejich utváŤení se uplatĚují jak

minulé zkušenosti, tak i očekávání a vědomí určitych Životních perspektiv, ale
i stav organismu, spojeny napŤ. s prriběhem metabolickych procesťt. Takové
emoce jako zklamáni, uzkost, naděje a pocit jistoty mohou v čase doznivat
a Znovu se vracet tak, že si jedinec vždy plně neuvědomuje jejich pňíčiny.
Fenomenologickou ana|yztl podstaty nálad podal o. F Bollnow (1956): nálady
či ,,životní pácity.. jsou podle něho nejspodnějším stupněm, základem celého
duševního iivc1tá, zt. reprizentují jeho nejprivodnější formu; vyjadňují druhově
určené hodnocení a jejilh vyznamnymi dimenzemi jsou zvláště veselost-smutek,
napětí-uvolnění, lehkomyslnost-starostlivost.

nízká riroveř
vzrušení
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Schopnosti

Driležitjlm aspektem lidského života je vykonnost a vykon, ktery člověk v
je pÍi plnění rriznfch irkolri. V kvalitě i kvantitě vj'konri se lidé podstatně l
protože vlkon je determinován mnoha činiteli. Mezi ně patňí i vnitňní dis
pro mentální a motorické, resp. psychomotorické v5ikony, které lze souh
označit za v1íkonnost. Sám v kon, tj' dosažení určité urovně splnění da
irkolu, je však determinován i vnějšími okolnostmi a dalšími činiteli. R. B. Ca
(197l) podává následující pňehled determinant vykonu (obr. 5).

vÝKoN
Centrální schopnosti
(vrozené intelektové
faktory)

Neintelektové faktory
(motivace, nálady, rínava
ajiné pŤecbodné stavy)

Lokální schopnosti
(vlastnosti smyslov/ch
orgánú a motoriky)

Instrumentá|nÍ struktury
(učenírn získané dovednosti)

Obr. 5 Determinanty v konu

K těmto determinantám je nutno pÍičíst v]i'še zmíněné vnější okolnosti:
vykon mriže b1 t ovlivněn napŤ. horkem' atmosférick1fm tlakem' hlukem,
statečnym osvětlením pracoviště apod., jakožl sociálními vztahy na
stylem Íizeni práce vedoucími pracovníky atd.

Psychofyzické dispozice k vykonu se nazyvaji schopnosti: R. Mei|i (1987)
definujejako ',uhrn psychicklch podmínek' které jsou nutné k provedení něj
činnosti... V tomto pojetí, na rozdíl od vyše uvedeného pojetí Cattellova,
rozlišují jen psychické (subjektivní) a nepsychické (objektivní) podmínky' To
velmi d ležité zásadní rozlišení, neboť pŤi zhruba stejn:fch schopnostech rri
osob m že b]ít jejich vlkon ovlivněn jak jejich motivací k danému qfkonu
ukolu, tak i vnějšími podmínkami jejich činnosti' a to je vhodné rozlišovat'
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napÍ. z'námg, že mentální v1 kony žákťr ve škole, které se vyjadiuji rirovní jejich

.."spect"ru. nejsou ovlivněny jen jejich inteligencí, ale i motivaci' což obvykle

l"""lsi s tím. co nazyváme pílí. Jejich prospěch ale ovlivřují také podmínky'

iiere pro svou školní pňípravu mají (rodinné, ale i bytové poměry), návyk učit

.l n ouŠ.''-' i objektivní hodnocení učitelťr a další. Schopnosti jsou obvykle

"r,.ao.iny 
jtrko naučené, získané dispozice na rozdi| od naddní, které je chápáno

i,uá ,,o,,ne piedpoklady k vfkonu. Schopnosti jsou pak chápány jako zkuše-
,Josti. 

napŤ. školením, vycvikem, rozvinuté nadání. Empiricky je však často

nemoŽné rozlišit vrozené a získané psychické podmínky vykonu (Meili). Nejed.

notně je chápán talent: buď jako mimoŤádné nadání, nebo mimoŤádné schop.

nosti. Velmi široce jsou chápány vlohy jako vrozené ',morfologické nebo funkcio-

nálni diference.. uplatfiující se v určitém vykonu (P Leyhausen' 1987), napÍ.

hudební vlohy, které jsou spojovány s hudebním sluchem' Vrozenou schopností

rozlišovat hudební tÓny, a s dalšími vlastnostmi. Vlohy se v prriběhu vfvoje

vlivem zkušenosti mohou, patrně s jistfm omezením, rozvijet v pňedpoklady

k vykonrirn a vykonovym systém m, činnostem. Schopnosti pak lze chápat jako

získané dispozice k určitj'm druhrim činnosti. Pojmy vlohy a nadání se vyznamo-
vě zaměĚují, resp. nadání je chápáno jako mimoňádně velká vloha.

Schopnosti a činnosti: záměrně ríčelné a organizované lidské aktivity se nazy-
vají čirrnosti, jejich piíkladem jsou rrizné druhy pracovních profesních činností,
jako je napŤ. práce jemného mechanika nebo četního či prodavače, ale patŤí
sem i zájmové a rekreační, umělecké a jiné druhy činností, jako jsou napŤ' určité
druhy sportu, hra na hudební nástroj apod' Činností je mnoho ane|zeje dost
dobŤe tŤídit, lze se však domnívat, že pŤedpokladem dobrého vykonu v té které
kategorii činnostije určit! komplex schopností. Současně lze pŤedpokládat, že
táž schopnost se podílí na vykonu v rrizn;fch oborech činnosti: napŤ. schopnost
provádět jemné motorické irkony se uplatřuje jak v práci telegrafisty, tak i hodi.
náňe. Strukturu činností tvoií komplexy na sebe navazujících irkonri a lze pŤed.
pokládat, že schopnosti jsou dispozice k provádění takovych rikonri. Zásadně|ze
rozlišovat tÍi druhy ítkonú, které lze obvykle od sebe oddělit jen uměle: 1' per.
cepční ukony, 2. intelektové ukony a 3. motorické ukony. V určitlch druzích
činností mohou dominovat určité druhy rikonri: napŤ. v činnosti vědeckého
pracovníka v oboru sociologie dominují nepochybně kony intelektové, v čin.
nosti ňemeslníka-hrnčíŤe ukony motorické apod. Typickym pŤípadem rizkého
propojeni percepčních, motorickych a mentálnich schopností v jedin1i' funkční
xomplex je vykon chirurga. Úkolem psychologie schopností je identifikovat
e|ementy psychomotorickych rikonri. tj' dále nerozložitelné psychomotorické
otspozice. Schopnosti pak mrižeme chápat buď jako určité komplexy těchto
utspozic, nebo jako tyto dispozice - elementy. Prakticky se rozlišují v oblasti
mentální vědomostia iprisobitost jejich praktického pouŽití, dovednosti,v oblastirnotoricke zručnosti (dispozice k manuálním irkonrim) a obratností (dispozice
r pohybrim celého těla' jak to napŤ. vyžadují rrizné druhy tance nebo akrobacie



na létající hrazdě). Prakticky smysl má také tňídění na obecné a zvldštní
nosti: prvni se uplatřuji ve více druzích činností, druhé ien v činnostech určitÉ
druhu. napň. ve hŤe na určitjl hudební nástroj. Uvedené pojmy jsou však
neurčité' Zvláštním pŤípadem jsou pak jlžzminěné percepční schopnosti, k
se tjlkají funkční zpťrsobilosti jednotliv ch smysloq|'ch orgánri (napŤ. ost
zrakového a sluchového vnímání umoŽřuiicí diskriminaci zrakovílch a sluch
vych podnět ). Ty se obvykle spojují s pohyby a ovlivriují jejich pňes
a rychlost: to, co Se lidově označuje jako ,'šikovnost.., je sen7omotorická
nace, tj. sladění smyslovych dojmri a pohybri v pŤesny a rychly rikon, jaky napŤ
vyžaduji reakce hráče tenisu . Z uvedeného je patrno. Že se v psychologii sch
ností operuje s mnoha pojmy, často neurčitého obsahu, pŤičemž i pojmy ko
krétních schopností nemají vždy zce|ajednotn1f obsah.

Piikladem sloŽitosti problému je pojem hudebni činnosti. Jde tu o cel! komplex r znorod
činností: interpretační hra na hudební nástroj, skládání hudebních děl, zpěv a da|ši. Za
piedpoklad jsou považovány hudební vlohy, jejichž součásti je hudební sluch, schopnost r
tony blízké v1išky, která je piedpokladem jak poslechu, tak i aktivního provozování hudby a
B' M' Těplov (l965) uvádi tŤi druhy hudebních schopností (smysl pro tonálnost, sluchová
vost a smysl pro hudcbní rytmus), G. Révész (l972) j ich rozl išuje osm a S- H. Sheashore (l9l
dokonce dvacet oět.

Podobně je tomu napŤ. s tzv. matematickymi schopnostmi. V. A. Krutěckij (l968) vyšel z a
Ťešení matematick1|ch .í|oh a rozeznává čtyňi druhy všeobecnějšich a v jejich rámci tŤináct
k1ich matematick ch schopností. Jednu z těchto obecnějšich schopnost tvoňí napi. scho
uptatĎujíci se pĚi zpracovávání matematickych informací (logické myšlení ve s|éie
kvantitativních a prostorovych vztahri).

Existují tedy rftzná pojetí podstaty schopnosfí.. od .'primárních dispozic.. dá
nerozložiteln1fch (Thurstone) pŤes staticky pojaté dispozice' které jsou fun
několika činitelri (Guilford), až po interakční pojetí, podle něhož je {kon dá
spoluprisobením několika činitelri (Cattell). a další pojetí (S. Nosal, l979).
Teoretickou neujasněností je zatižen empirick!, v!,zkum schopností, za|oženy na
psychometrii, neboť schopnosti lze měŤit jen nepÍímo na konkrétních v1f
a měňení pŤedpokládá vymezeni kvality' která se měŤí' vycházi z ,,pÍedbéžného
obecného pojetí toho, co chceme měňit.. (V' Tardy, 1964)' IJkazuje se, že schop.
nosti nejsou pňevoditelné na primární dispozice, ale spíše jsou to soubor!
určitych podmínek, které lze ana|yzovat pomocí faktorové ana|yzy , flapÍ.
korelace mezi vykony v rriznlch mentálních ukolech. Tak se dá|e ukazuje, že
existuje mnoho pňíbuzn;fch intelektovych schopností, napŤ. Že tzv. matematické
nadání není tak zcela odlišné od Ťečového, jak se mělo za to, a že se tedy rtnné
specifické i komplexní schopnosti pňekrfvají, tj. maji zčásti podobné podmínk}
projevu (Meili). Nicméně/aktorově analytické pojetí schopnosÍínedospělo u rriz.
nych autorri ke stejnym vysledk m, což je zprisobeno nestejnymi v1fchodisk!'
napŤ. hypoteticklmi vychozimi koncepty, lim, Že kvalitativní zvláštnosti je nutno
pňevést na měŤitelné vfkony - to, co do faktorové ana|yzy vcházi, ovlivriuje
co z ni vychází, a identifikovat faktory tak pestrého spektra, jako jsou činnosti'
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znaflrcná predevším určit, které činnosti mají pro identifikaci schopností diag-

""stick:Í 
vyznam. Systematicky pokus v tomto směru vyzkumu schopností

,,iinirl' P Guilford (1959). jenžpouživá termín ,,aptitude.. (schopnost, zprisobi-

r]-,stl. tterj'se mu zdá byt méně obecny než termín,,ability..(do češtiny pŤekláda-

nJ rovněŽjako schopnost). Roz|išil následující druhy schopností určen chfakto-',i,,u 
,,olj,zou; označlsje je jako dimenze:

- Dimenze vním ní: faktory vizuálního rozlišování barev; faktory zvukové

Senzibility; faktory sluchové rozlišovací zprisobilosti; kinesteticky faktor; fakto-

rv (statického) smyslu pro rovnováhu; |aktor pozornosti, faktor oceĎování

vetitosti (míry); ťaktor senzitivity vriči vizuálnímu pohybu.

obecně jde o ,,primární schopnosti.. v oblasti vnínrání, t1ykající se rrizrrych

smyslovych modalit.
- Dimenze psychomotoriky: faktory síly; faktory Zrychlení; faktory motorické

rychlosti; faktory statické pŤesnosti; |aktory koordinace pohybri; faktory flexibi-

lity.
obecně jde o schopnosti, které souvisejí s anatomick1fmi pŤedpoklacly a fyzio-

logickymi v|astnostmi motoriky' jež maji vztah k činnosti nervové Soustavy
a sval .

- Dimenze inteligence: faktory paměti; kognitivní faktory (faktory myš|ení).
obecně jde o faktory inteligence, komplexni schopností, o níž bude jednáno

dále. V jeji struktuŤe se rozlišuje paměť a dispozice k myšlení. které se dále tÍídí
na: 1. kognitivní schopnosti (nalézání, objevování informaci), 2. produktivní
schopnosti (použití známych informací k získání novych), 3. faktory hodnocení
(poznávání správnosti, pŤijatelnosti, použitelnosti danych informací). Faktor
procluktivního myšlení se dá dále dělit na: 1. konvergentní myšlení (uživajici
znánrého zp sobu Ťešení problému) a 2. divergentní myšlení (hledající novy
zprisob Ťešení problému)' Dispozice k divergentnímu myšlení se také naz,yvá
tvoŤivost (kreativita). Uvedené dimenze lze, podle Guilforda, dále analyzovat'
jak ukazují následující matice:

Matice faktorri paměti

Druhy zapamatovaného Druhy obsahri paměti

obrazové obsahy symbolickéobsahy sémantickéobsahy

Látka

Asociace

Systérny

vizuální paměť
sluchová paměť

paměť pro pro.
storové uspoňádání

rozpětí paměti

paměť pro smyslu-
prosté souvislosti

abstraktní paměť
pro vyznamy a ideje

parněť pro smyslu-
plné souvislosti

paměť pro časové
prliběhy



V podstatě tu jde o faktory obrazově názorné paměti (schopnost reprodu
vat a Znovupoznávat obsahy tohoto druhu, napÍ. schopnost reprodukovat Ťad
geometrickych figur pŤed|oženfch k zapamatování' reprodukovat v určit(
časovém odstupu slyšenou melodii apod.) a o rozsah zapamatovaného (n

Ťady čísel). Konečně tu jde o ,,abstraktní paměť..pro vyznamy a ideje (schop

reprodukovat určit]Í obsah, napi. text podle vfznamu' nikoli doslova), dÉ
Zapamatovat si určité asociace (napÍ. česky vyznam anglick1i'ch slov),
určitych prvkri v prostoru a o zapamatování časové posloupnosti urči

událostí. Uvedené schopnosti se zjišťují rriznymi testy paměti. Faktory

a myšlení (kognitivní faktory) tvoŤí funkční jednotu. neboť myšlení p

s informacemi (myšlenkové operace), které jsou dány, s informacemi uložen1f
v paměti a s informacemi, které jsou z dan;fch a v paměti uloženych info

odvozovány. Pojem ,,logické paměti.. mriže byt sloučeninou mechanické pa

a logického myšlení (P Říčan, |912).

Matice kognitivnich faktorú (myš|ení):

Druhy poznávaného Druhy obsahú poznání

obrazové symbolické sémantické

r ,^vl t .Kestejnémupojetídospě lC.Burr( l950).kteryhovoÍíoobecnéschopnost i
I"":;.;;l auitity..). rak již však bylo poznamenáno, povaha zjištěnych činitel
(']1...l 

", novazeuŽiLych iestri, zjejictrzvj,sledkri bylyčinitelevlkonuextrahovány'

1:';:;;;;;"e unalvti"te poj"ti '"1'opnostinavázal P E. Vernon (1949)' ktery vy-
ť^,i^|i,,),i,t iii,orchiiki st,uktu;y schopností (obr. 6): z v:fsledkri určitlch tes-
p'o:"".:';;Jii. Jo,.ut analyzou jejich korelací kromě činiteleg ještě dva skupino-
.i.I::i:':. ;;b;ini(y) a ,"hop,,osii učit se (eď). Tyto činitele extrahoval z vysledkr)

::::.;;il;;,ti, poe.tni.h a verbálních schopností. Další skupina testri, které
,::]:'i 

*l; ;uměi".,a na praktické schopnosti, mechanické a prostorové vztahy
p:::;;;;;;'ledkri 

bv|y 'ístány další dva skupinové činitele: prostorovy (/t) a me-

iÍ]:i.';;i;;;. outsi.n 'p.acováním v sledkri pak dostal ještě Ťadu ,,menších sku-

:i::;;,h;i;itetri'. 1,n,ja konečně,,specifické skupinové činitele.. (ss). Současně
| , ' , ' "  

J

ziistil. Že Se ve VyKonu uplatĚuji, kromě činitel schopností, ještě rrizné činitele

í,ol,'o,.ni (rrapÍ' t"-p"iu-"ni a další). Ideu ,,hierarchického uspoŤádání mysli..

^^ánoiiltaké C. surtitg+g): ,,Mysl' tak jako centrální nervovy systém, vykazuje

l*š..i'. typ organiZace - hierarchické schéma, uspoÍádané ve čtyÍech nebo

íěti rovinách vzrristající komplexity a obecnosti'..

t
' v  
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Obr. 6 VernonŮv model híerarchické struktury schopností

Tcorii obecné irrteligence (činiteleg) oponoval L. L. Thurstone (l938), ktery na zák|adé vlastních

vlzkumri objcvil násle<lujicí nezávislé ,,základní shopnosti.. (činitele inteligence): l. prostorovy

činitel (opcrace s pňcdstavami prostorovych vztahťr)' 2. percepčni činitel (schopnost vnímat rozdily

a sho<ly v poclněiech), 3. chápavost (soudnost), 4. slovní plynulost (lehkost vyjadŤováni a slovni

zá,ot,a' .'u.,'bální porozumění.., napŤ. pochopit pointu), 5. numericky činitel (provádění základních

početních ..:)pel.acíl, 6. paměť. Faktorová analyza těchto činitelú však vedla k extrakci obecného

činitele, ktery uy,ue.tup korelace mezi těmito čirriteli prvého íádu (Z. Pietraszi ski, l975).

Vllvoj schopností: jak uŽ vime, schopnosti se vyvíjejí z vloh učenim, popŤ.
Systematickym vfcvikem, což se tlká zejména takovfch schopností. jako jsou

napň. hudební. aitistické a další. Čiověk mriže mít ,,hezky hlas..a hudebnísluch,
ale napŤ. operním pěvcem se m že stát jen systematickym vycvikem.Zazák|adni
faktory vyvoje sch.opností jsou pokládány tyto: 1. včasná stimulace dané v|ohy,
2. systematicté a inienzivní cvičiní již v dětství, 3. navození a udržování pŤísluš.
oe motivace. obecná Sekvence těchto jevŮ je následujici:

Jednotky

Ti idy

Vztahy

Systémy

Implikace

vizuální poznávání synrbolické
sluchové poznávání poznávání

obrazová
klasifikace

poznávání vztahri poznávání vztahri
mezi obrazy mezi symboly

prostorová odvozování systémŮ
orientace symbol

na vnímání
závislá anticipace

verbální
porozuměni

sémantická
klasifikace

poznávání séman
vztahťr

obecné promyšleni
(usuzování)

pojmová
anticipace

Také tyto primární faktory poznáváni (myšlení) mají co činit s inforr
jejich znovupoznáváním, objevováním. Obecně tu jde o operace s určit
obsahy a v rámci určitych druhii poznáváni, které jsou definovány konkrét
testy. Podle B. Hornowského (l978) faktorová ana|yza spíše zatem uJe ne,

vyjasĎuje strukturu schopností, protože se zabyvá spíšejejich projevy než strulc

tulou. Jeden z prvních pokusri v tomto směru reprezentuje Ch. E. Spea
(1904, 1927) se svou dvoufaktorovou teorií inteligence: Ve všech vykonech sg

projevuje jakfsi generální faktor k) a v jednotlivych specifickych v1

specifické faktory (.r). Faktorg vyjadňuje blíže neidentifikovanou podstatu i
gence' snad chápání vztahťr. Tento generá|ní faktorgje to. co Se nazyvá
inteligencí' soudil Spearman' aniž by se jej pokusil blíže psychologicky iden
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K uspěšnému provozování určité činnosti, napŤ. určitého druhu podnika
ství. sportu apod., je tŤeba určitjzch znalostí (systematickych poznatkri, což je
než singulárni vědomosti), resp. dovedností (zptisobilosti polžívat zna
v praxi) a určité míry praktického vycviku, ktery zahrnuje nejen transfo
znalostí v pÍíslušné dovednosti. a|e v mnoha pŤípaclech i senzomotorické
(zdokonalování senzomotorické koordinace, napň. v činnosti tenisty nebo
slisty apod.). Ve schopnostech jsou zahrnuty dovednosti, mentální i motori
návyky.

Z podobnosti mezi schopnostmi rodičri a jejich dětí nelze vždy usuzovat
dědičnost takovych schopností, protože podobnost mriže b1ft drisledkem s
matického vedení či školení v rámci rodinné vychovy vycházejici z určité rodi
tradice. Tak byly napŤ. zkoumány hudební tradice v rodu Johanna
Bacha, kde nezvykle vysoké procento hudebníkri nasvědčovalo vlivu dědi
hudebních vloh. Nicméně tento závér neni zcela spolehlivy, protože ne|ze
čit vliv rodinné v1|chovy a motivační vliv slavnych rodinnych tradic. Ta
u W. A' Mozarta, hudebního skladatele' kter;f prokázal svou genialitu již v
ství, nelze spolehlivě Ííci. že byla dědičná, protože již od dětství byl pod
systematické hudební vychově. A. N. Leontěv (1962) prokáza|, že děti, k
nebyly schopné napodobit vokalizací vysoké tÓny, vycvikem tento nedostatek
jisté míry kompenzovaly. Vlohy nicméně zÍejmé kladou vycviku určité
a tak se schopnosti vyvíjejí jen do určitého rámce daného vlohami. Uplatřují
pňitom i kulturně historické souvislosti (napŤ. změny estetického cítění od ko
nrinulého sto|etí, ale i vyvoj pracovní technologie a další).

Inteligence
Mentální v]ilkony člověka, ale i chováni zviÍat v problémovych situacích, kdy
tĚeba dosáhnout určitého cíle určit1fmi prostňedky, které mají bft stan
nebo objeveny, mají něco společného, jakousi obecnou schopnost učelně'
tivně se chovat. Tuto obecnou schoonost nazval iiž v minulém století fi
a socio|og H. Spencer inteligencí a na začátku našeho století zača|a bft ta
schopnost systematicky zkoumána a měŤena.

W. Stern (|92|) chápal inteligenci jako obecnou schopnost psychického
zprisoberrí se člověka novym životním podmínkánr a ukolrim. Avšak exi
rtuné definice inteligence, vycházejicí z rtnnych pojetí: l ' inteligence je o
schopnost adaptace, existující vedle specifickych schopností, 2. inteligence
komplex relativně nezávislych faktorri adaptace, resp. mentálního v1|
(Thurstone, Guilford). Dodnes byla učiněna celá ňada pokusri definovat
inteligence, a|e každy z nichje určitj'm zprisobem sporny, protože i jeho vfchq
diska jsou sporná. Proto v jistém smyslu stále platí poněkud ironické vym
inteligence, které na zák|adě operacionálního pŤístupu podal E. G.
(|923): ,'Inteligence je měňitelná kapacita. .. kapacita' která se uplatĎuje v
tech inteligence."
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obr. 7 TŤi modely faktorového pojeti inteligence
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7'ásadni pojeti inte|igence má velmi široké spektrum, od irzkého pojetí inteli-

-"íi. ior.o.dispozice k myš|ení až po široké pojeti inteligence jako dispozice

?,,,,,|ini. oíičemž pÍevládá pragmatick;f, Í-aktorově analyticky piístup (Spear-

l"i". ii '.]' '.one. Guilford ] nověji R. Meili, |964, A. o. Jáger, 1973). Podle

T."oi^n.,. (l950) je inteligence obecn! pojem, ktery vyjadňuje nejvyšší formu

i,n."í'".. .gnitivních procesri. V praxi se ujalo vymezení inte|igence, které

ll",,'r tu.i,..e známych testri inteligence D. Wechsler (1948): ,,Inteligence je

|i'""' nebo globální schopnost individua ričelně jednat' rozumně myslet a vy-

oo,aao. se učinně se svym okolím...

""to,o neurčité pojetí zpŤesiluji znaky inteligentního chování, které stanovil

,', 
.i 

nu..n"k ( 1953): 1. dobrá orientace a dobré myšlení. tj. soudnost, pohotové

l.'r.'íe vyjadŤováni, 2. ostré vnímání a dobrá paměť (tj' pohotové a pŤesné

]'["u.,uoní-informací z paměti), 3. koncentrované zaměŤení na dany objekt

.i"""ui s pruŽnym. rychllm a správnym myšlením. Inteligence je tu chápána

r"r." u.r-i.komplexní schopnost vyrovnávat se s Životními irkoly a problémy,
',f,iIi 

iea,o tvoŤi kognitivní dispozice, ale v níž se uplatĚují i další faktory

iJouno'ti' Toto pojetí poukazuje opět spíše k vykonu než k jeho psychické

,.,na'tutc. ti. k otázce, co je psychickou podstatou mentálních vykonri' v nichž se

irolatnuie celá iada podmínek psychické i nepsychické povahy.
.Ch. 

Špearman (1904, |927) se o podstatě inteligence vyjádÍil velmi neurčitě,

nazvalji prostě ,,g-faktor.. (generální faktor): poukazoval na jeho souvislost

s činnoští centrálni nervové Soustavy a na to, že jako determinanta mentálního
vykonu obsahuje něco ,,substanciálního.., Snad chápání vztahri (kauzálních,

irčelovych, funkčních' strukturních atd.). Toto pojetí však' jak už víme, není
obecně piijímáno. obecně |ze Íici, Že podstatou inteligence je myšleni, jehož
funkcí je Ťešení problém . Inteligence je tedy dispozice k myšlení'

J' P Guilford (1967), jenž o lidské inteligenci napsal zatím nejobsáhlejší
monografii. kterou dokonce nazva| Povaha lidské inteligence, rozlišil neméně

a) dvoufaktorová, b) více|aktorová teorie, c),,te^orie vzo-rkri..; v ka^ždém vykonu se uplatřuje skupina
schopností: T : test, F : |aktor, S : specifická schopnost

r,



než |o2 faktorri inteligence' znichž,jak uvádí, je 82 celkem dobŤe operacioná
vymezeno. Guilford je piesvědčen, že všechny mentálni vfkony je moŽno pop
tŤemi na sobě nezávislymi ,,dimenzemi..: operacemi, p'oa"tiy u ousahy; jeji
vztahy pak tvoňí model intelektu, o němž budeme rrovorit dále. Je aan kombinr
5 kategorií operací, 6 kategorií produktri a 4 kategorií obsahu - to dává o
l 20 specifick1Ích faktorri inteligence.

Zajimavy piíspěvek k podstatě inteligence pŤinesl také R. B. Cattell (197|
kterf rozlišil inteligenci fluenční a krystalizovanou (,,fluid., a ,,crystallized]
symbolicky da gc): první je ve své podstatě dána biologickou kapacitou mo:
druhá je utváŤena ontogenetickou zkušeností, zejmén a vzdé|inim. Podo
pojetí vyslovil D. o. Hebb (l949), kterf rozlišuje dva druhy inteligence: v
a ,,environmentá|rrí..(danou pr<lstŤedím), tj. kulturou, resp. vzděláním v
určité kultury. Proto také,zdfrazřuje Hebb (1953) na jiném místě, nelze s
vat inteligenci pŤíslušník rriznych etnickfch skupin' jak se to dělalo v USA.
se zjistilo, že černoši mají v pr měru nižši uroveř inteligence než běloši. Vys
luje to však tím, Že černoši zde maji méně možností pŤístupu k materiáli
z nichž jsou vytváŤeny testy inteligence. Ve skutečnosti je tento problém r
pŤedevším tim, že v rrizn ch kulturách a subkulturách existují rrizné podmi
adaptace: tak se bude pŤíslušník indiánského kmene z nitta Brazílie chr
,,nemožně.o v americkém velkoměstě, ale stejně tak pňislušník tohoto vel
bude stejně ,,nemožny.. v nitru brazilského pralesa.

Také v oblasti inteligence se ovšem uvažuje vztah faktorú dědičnosti a prosl
(v]/chovy), ale opět nejednotně, protože není bez problémri prokázatempiri
váhu obou těchto faktorri' Obecně se soudí, Že s pňibyvajícím věkem vlivu děd
nosti ubjlvá, tj. stále více se uplatĎuje zkušenost formovaná určit]fm prostŤedí
NěkteŤí psychologové faktor dědičnosti pŤeceřují. Napňíklad C. Burt soudil,
dědičnost má asi 80 % vlivu a 1en 20 oÁ v|ivu pňipadá na prostňed í. Tzv. kÍíž<
experimenty se zviÍaty, napi. s pokusn: mi krysami' prokazují rozhodující vli
dědičnosti, avšak vysledky nelze aplikovat na člověka. Experimenty se piovádě.
s tzv. chytrymi a hloup$mi krysími samečky a samičkami (označeni vypl
z toho, jak pokusné zviÍe zvládne cestu bludištěm). ChytŤí samečkové jsou
spárováni s chytrymi samičkami a jejich potomstvo je opět testováno a.roztÍi
no na ,,chytré.. a ,'hloupé.. a opakuje se Znovu párování chytrfch s chy
ahloupfch s hloup]Ími. V sedmém pokolení jsou potomci ,,chytr ch..pár
ni ,'chytŤí.. a ,.hloup1 ch.. pár ,,hloupí.. (R. C. Tryon, |g2g).

U člověka se v1izkumy vztahri faktorri dědičnosti a prostiedí v ut
inteligence soustŤed'ují na dvojí pŤístup: zjišťování koreiací mezi in
rodičri a dětí a na vyzkum jednovaječn]fch dvojčat (u nichž jsou stejné acáiené
ylohy), která žiji v odlišném životnim prostŤedí. Korelace inte|igence meA
jednovaječn mi dvojčaty je o něco vyšší neŽ 0,90; jestliže však dvojčaía z dané
páružiji v od|išném prostŤedí, klesá tato korelace na asi 0,75, avšak u dvoivaj
n]ích dvojčat a sourozencri žijících v odlišnych podmínkách je tato korelace j
nižší (0,40); jinak korelace inteligence mezi dvouvaječn]Ími dvojčaty a Souroz
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, n q4-0.62. R. Meili (l987) z těchto vlsledkti usuzuje. že u dospělych ,'naměÍe-

|1ili-o.o i"te|igence.. lze z poloviny až ze dvou tŤetin pŤipsat vlivu prostŤedí.

iy::i:;" mezi inteligencí roaičri a dětí je poměrně nizká. jen 0.50, což |ze
Ko l v ' ' - -

vvsvětlit rozdlly.ve vzdělání a rozdíly generačními. ZÍyěrem]lzeŤici' že dědičnost

, , .^ lovob las t r ln tengencevyznamnou,byťn iko l iabso lu tníro l i .Up la t řu jeseh, u)-.^,i,ž" 
*" fo.- our,-,í neuioanatomi ck.f ch struktur a fy zio|o gickych p roce sťr,

V  U l L r r - " ' r _

l,.,l u,e"ii rychlost vedení nervovych vzruch , kapacitu paměti a zvláštnosti

.vnaptíckych spoJu, rteré určují vytváŤení podmíněnych reakcí (M. Amelang

íD..Bu' 'u ' .ek. l990).
^ "oaÁj;,,ru našeho století se v psychologii uplatĎuje měíení inteligence pomo-

", 
".lu.: 

inteligence.., které jsou obvykle konstruovány na zák|adé určitych

il 
";;. 

;"aly.'tickfch modelri inteligence a mívají obvykle podobu komplexní.

nJi.,."a"' n.bo .. omezují na testování reprezentativního faktoru g' ZákIa-

.rI. t",toná.í jsou standardizované podněty - irkoly, vyžadující verbální a vyko-

"""i..*t.. 
činnostního druhu (napÍ' reprodukce mozaikového Vzoru' sestavení

,Á",,|,,-,,, 
ieiích částí apod.). obecně jde o mentální v]'kony, které jsou podle

.i*"í.r1'r..itérii hodnoceny skÓrem, které je podkladem pro vj'počet itrovně

i;;;ii;.".". Ta je vyjadŤována tzv. inteligenčním kvocientem (IQ) a vyjadŤuje

;;;í. tzv. mentálního a chronologického věku: mentální věk vyjadiuje skuteč-

lou uroveĎ dosaženého mentálního (intelektového) vyvoje, chronologickj' věk

1. stut.eny kalendáŤní věk proband a. zjišténá hodnota se pak násobí stem, aby

byl odstraněn zlomek' Tedy:

, o :  
* . n t á l n i  uŤk  

. . l 0 0- \ chronologick věk

Prriměrny IQ se tedy pohybuje kolem hodnoty 100 a vyjadiuje skutečnost, Že

mentální vjk odpovídá věku chronologickému. Hodnota IQ není stálá veličina
a m že se věkem měnit, nejvyše obvykle o * 8 stupř IQ. v rriznych subtestech,
zaměÍenych na rrizné faktory inteligence, mriže proband získávat poněkud
odlišné vysledky, a tak se rrizní jedinci, pokud byli testováni komplexním testem
inte|igence, liší ,,proÍilem inteligence.. (napŤ. ve vykonech paměti, pŤedstavivosti,
chápavosti apod.), ačkoli mohou mít stejnou celkovou hodnotu IQ. Distribuce
hodnot IQ v severoamerické populaci podle vysledkri Stanfordova-Binetova
testu inte|igence je následující:

IQ pojmenování stupně inteligence % pŤipadťt

nad l40 vynikajíci inteligence
l20_l39 velmi dobrá inteligence
1 10_1 |9 dobrá inteligence
90_l09 prŮměrná intel igence.
80_89 nízkáintel igence,,,tupost..
70_79 lehká debilita

pod 69 imbecilita až idiocie

1 , 5
1 1 , 0
18,0
48,0
14,0
5 0
) \
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míňe vychovate|ní a idioti nejsou ani vychovate|ní (tjt (t1. nelze u nich vypěstovat

o*=n
- LA
]TL J=A

-n- JL-lf 
)^( = \,

o!=(

(o+nE
A B C D E

Proband má dány v obdélníku uve<lené ,,rovnice... JdE odpovídá nyní kombinaci uu.a.nJ poa #.':ff:ffi šffiI'::ilK.;?:: Í' 
,,"'

obr 8 Piíklad pro testováni schopnosti implikace symbolu (Guilford, l959. s. 38t)
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se Iiší. ťzv. s o c i lní i nt e lig e n c e,,,sch opn o s t

i11111,^ I :::ltl g :\r.r, v ztazicrr,,, tr. t. ih;ffiiil,' i'nioi.'iJo,.'., .
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#::T:li::l"::::.:@.T9:l-' :"Ppnost psychologicky piiměňeného pos
:?'T j.* lÍln. ̂ "j.: P," na zák] adě t o h o t o p;;" ;;;; ;."p' ;;. ;;;" n.iPryLil
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- obě tyto schopnosti nemusí b:ft rlUJL  Y  Ď ( Ju I (
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jxť^j 

!l#: Ij::':.91 j "o p sycn j o gi cty'p.uuna j;;;;; s druhymi,
xj."":^::,T : *Tl o. u rči té o s o b n o s tn í ;";; il; ;p.il iii##íi
:?^Y:l]::l.".""l'q:t:trodavače je p""ct'J:i"7;;;:;;ill'í in.teligence učinebo vojenského ve|itele.
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Koncept sociální inteligence byl dále rozvijenpŤedevším jako klíčovf problÉinterpersonálních vztahri..M. 
{qyl. (1967) pouzit u" .t.jné. u yznamu termin,,sociální obratnost.. (social skill) a poukázal na jeho á."i"gií s motorick@

""':i:::.:l 
j|,.",ju.|'av,ir, .Íizéni áuta ap-od'), ''"uoi;" ií..ruau paralel sesociálním chováním. Sociálně obratn.f člověk dokáže nuuu,ouuiffin ffi,",.

i:1l9"::I',ldržovat prriběh interakci pŤesvědčovat, ,,měnit emocionální stadruh ch,' (tj. napň. vtipkovat, ale také eliminovat ,,.á.iue.u ápoa.) a ao
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měnit osobnost druhého.. (vychova dětí' psychoterapie). Dovede zkrátka na
,)iuuae psychologicky správné ana|yzy situace zahrnu1ícii obrazdruhého č|ově-

?,|j oartnera interakce, použít psychologicky adekvátní techniky, aby dosáhl

i"i.r''a.c'ri. Jde tu o ,,vědomě kontrolovanou modifikaci chováni., za|oženou

7,^ ..verba|izaci správné hypotézy o tom, co se děje..' jakož i o rychlé a správné

uir,odno".ní zpětnych vazeb z reakcí partnera interakce, umožriující eventuální

tárekce vlastní akce. Když tyto zpětné vazby neobjeví nebo nesprávně identifi-

ruie jejich psychologicky v'lznam,jsou jeho akce nepŤesné a neefektivní. Sociá1-

ni 
"p.'..p.. jsou tu pŤeváděny na zaměŤené sociální techniky. Speciálními rysy

.n.iálni.h obratnosti jsou: ustavení těsného vzÍahll s druhou osobou, ,,udržová-
ni drule osoby ve hŤe.., ,,redukce lizkosti a defenzivnosti v druhé osobě..,

vvvolání žádouciho dojmu a další. otázka, zda existuje obecn1f faktor sociální

o.bratnosti (inteligence) není ještě zodpovězena a také repertoár sociálních tech-

nik je interindividuálně rrizně bohat]í/. Někteňí psychologové zdrirazriují rozho.
dující funkci empatie (vciťování), jiní spíše ťrlohu specifickych kognitivních
schopností. Mnozi dnes rozlišuji tŤi typy inteligence: l. teoretickou, resp. ab-
straktní (operace se symboly); 2. praktickou' resp. konkrétní (operace s objekty)
a 3. sociá|ní (schopnost ovládat jiné). Rozlišuje se dále chytrost a moudrost
a pojem ,'coping.. (zvládnutí), kter1f je vzÍahován zejména k reakcím na stres,
k jeho interpretaci a eliminaci (J. R. Edwards, 1988).

ffi
Zkoušená osoba má za kol tyto obrázky seŤadit tak, aby vyjadňovaly děj, kter! má smysl, tj. musi

postihnout správnou sekvenci scén zachycenych jednotliv1|mi obrázky.

obr. 9 PŤíklad názorového subtestu Wechslerova testu inteligence

Guilfordúv model intelektu: autor jej nazyvá ',morfologicky.. a vychá zi z ťak-
j^:.:":ě analytické identifikace myšleni, jehož podstatou jsou mentální operace'
JeJlch obsah a produkty. Model je dán kombinací těchto tŤí uvedenych aspektrictnn'osti intelektu a ta určuje systém ,,dimenzí,, intelektu. Guilford zdttraiŤnje,
j 'ť: 

o vychozí otevňeny model' jenž mriže byt upraven na zák|adě poznatkria udlS|Ch vyzkumri' které ovšem musí bft, tak jako vjrchodisko tohoto modelu,
Psychometricky orientovány. Struktura intelektu mriže bft vyjádŤena trojroz-...:ntm modeiem (obr. t0).

.^'f^o-'o'':1"e těchto tŤí aspektri ilustrují jednotlivé krychličky modelu, je to
;:i::.T 

l20' základních, na sobě nezávisl:fch faktor intelekiu (schopností).. 'VKY produktri jsou informace: transformací se rozumí modifikace danÝch

ffi



informací, implikací pňedvídání, které je možno z danych informací získ
V kategorii obsahu se behaviorálními obsahy rozumějí ínformace o tom, j
daná osoba jedná, ale i cítí, myslí, jaké má rimys|y. Produktem se rozumí
či forma' v jaké informace vystupuje. Zák|adnim prvkem celého moaitu i
psychologicky pojat]Í pojem informace,jako ,,to, co organismus rozlišuje..; q|
r znf obsah: symbolická informace je znak,jako je napŤ. číslo, semaniic[a.i
nositelem vyznam , které reprezentuji pŤedevším slova' resp. pojmy (určitá
sémantické informace mtiže byt však také neverbalizovaná). Podle V. H.
kmeistera (l948), jehož pojetí Guilford pŤijímá, je vyznam definovateln:f ja
očekávání něčeho: ,,pŤedmět či znak má sémanticky vyznam' poněvadž jou}
zuje na něco, co je za ním Samym..' a to je jin]f druh informace než ta, [t..e]
obsažena v produktu, jde o kontext. Transformace jsou změny, modifikacr
redefinice apod., ale nejsou to operace. Bližší vysvětlení vyžadují Guilfo
kategorie myšlenkovj,ch operací:

_ poznávání:je to rozpoznávání či objevování informací, jejich Znovu
ní v rriznlch formách; objevování nového z toho, co je známo;

- paměť: je to podržování či uchovávání informací a jejich vybavitelnost v
formě, v jaké byly ,,uskladněny.. v paměti;

B
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Obr. 10 Struktura intelektu
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- divergentní myšlení: je to generování informace z inform aci již d'anych, napŤ.
yyvíjení logickfch alternativ z dané informace, pÍičemž je položen dtraz na

nbvost' mnoŽstvt a vyznam těchto alternativ;
- konvergentni myšlení:je to rovněž vyvíjeni logick1Ích závěriz dané informa-

ce. pŤičemŽ.5e uplatřuje jediny možn postup, napň. na základé principu deduk-

ce nebo uplatnění poučky apod.;
- hodnocení: srovnávání informací z hlediska dosaŽitelnosti daného kritéria,

napÍ. identity, analogie, správnosti apod'; srovnává se tu informace vytvoŤená

s informací danou, resp. vybavenou Z paměti, podle ',logickych kritérií...
Guilfordovu modelu jsou adresovány rrizné v1ftky, napÍ. že pŤedmět jeho

psychometrického vychodiska byl pňíliš jednostrann;f (tvoňili jej pňedevším d -

itojníci amerického letectva); Pawlik (1968) uvádí, Že proti ,,funkcionální orga-
nizaci lnteligence.. pŤedstavují Guilfordovy faktory inteligence,,čistě logick1f
rnodel..' namítá se, že postulovaná nezávislost faktorri inteligence je jen zdánlivá
a ovšem Že Guilfordriv model je zatížen nedostatky faktorové anal,yzy vribec.

TvoÍivost
Zce|a zv|áštní komplex schopností pŤedstavuje tvoŤivost (kreativita): je známo,
že vysoce obecně inteligentní osoby se nevyznačují vždy také vysokou rirovní
tvoÍivosti, ale vysoce tvoŤiví jedinci b]fvají také vysoce inteligentní. Co je kreati-
vita, vyjadÍuje E. Ullrich (1987) takto: je to ,,schopnost poznávat pŤedměty
v novfch vztazich a origináním zprisobem (originalita, nová kombinace), smy'
sluplně je používat neobvykllm zprisobem (flexibilita)' vidět nové problémy
tam, kde zdánlivě nejsou (senzitivita), odchylovat se od navyklych schémat
myšlení a nepojímat nic jako pevné (proměnnost) a vyvíjet z norem vyp|yvajici
irleje i proti odporu prostŤedí (nonkonformismus)' jestiižé se to vyp|ati,- Áachžnet
něco nového, co pŤedstavuje obohacení kultury a společnosti...

^ 'Z uvedeného vyplyvá, že tvoŤivost je velmi kompleiní schopnost, v níž se vedle
Ia.ktoru kognitivních uplatriují i ťaktory motivační a neintelektové rysy osobnosti.
Zjed'noduŠeně Íečeno' podstátou tvoňivosti je originalita, ale nikoli oi igina|ita za
Kazdou.cenu, nybrž originalita společensky hodnotná. Protože tvoŤivost je zdro-
1em pokroku ve vědách, technice, umění a v životě společnosti vťrbec, stala sepŤedmětem intenzivního zájml u 1. d,,.. pokládána za jednu z nejcennějších

Il1']l:.l' osobnosti. Pro komplexní povahu tvoňivosti, která pňesahuje oblasttto.gntttvity. byl vytvoŤen pojem tvoÍivd osobnost,ktery vyjadňuie sirsi osobnostnísouvislosti tvoŤivosti. od romantického pojetí tvoŤivosti-omezeného obvykle na
*::l^::. 

umě|eckou, jejižzdrojeuyly trteoány v nevědomí, se dospělo k psycho-

;J:::::.-1.'ťoŽenému zkoumání faktorri tvoŤivosti, jakoži k vychově a vlivitu
;":::""",.' 

Pod.statnym znakem tvoňivé osobnosti jě autonomie (J. P Guilford)
;;i:1:'.1,p" seberealizaci (A. H. Maslow). Poukazuje to na určitou vylučnosi
k;:;:y'.n':.obn.o'sti. které lze ovšem najít nejen v umění a ve vědě, ale i v podni-
;::::di'ší:h oblastech společenského života' Existují ovšem rozdi|y v tvlirčíchy.uueSeCh r zného druhu (uměleckém, vědeckém apod., což souvisí s rozdíly



v myšleni, napň. hudebního sk|adatele a teoretického ťyzika). S pojmem tvoňivost
jsou spojovány i pojmy inspirace, intuice azejménapojem divergentního myšleni

Psychometricky definovanéfaktory tvoÍivosti stanovil J. P Guilford (l967) se
svymi spolupracovníky takto:

- Slovní plynulost: testuje se tak' že proband má napŤ. rychle vyjmen
slova končící nebo začinajici určit]ilmi hláskami;jde tedy o schopnost vybavovat
ze své slovní zásoby rychle množství slov s určitou charakteristikou'

- Ideační plynulost: ideací se zde rozumí pŤedstavy nebo pojmy, tento faktor
Se testuje tak, ž,e proband si má vybavit pojmy nebo pŤedstavy určité kategorie
(napĚ. vodní dopravní prostŤedky).

- Spontánni obrazová flexibilita: jde o pružnost vnímání a pŤedstavování,
která se projevuje napň. schopností dospět rychle k určité optické inverzi (setká.
váme se s ní napŤ. v kreslenych filmech pro děti, kde se rychle mění jedna figurka
v jinou. popÍ. dochází k celé sekvenci takoqi'ch změn)'

- Spontánní sémantická flexibilita:jde o pružnost (flexibilitu) vyznamri, resp'
komp|exnich obsahri, která se projevuje napŤ. schopností vymys|et si rychie
variantu k obsahu nějaké povídky, návrhu, použiti určitého pŤedmětu, alterna-
tivní vymezení něčeho apod.

- Asociačni plynulost: jde o schopnost rychle si vybavovat asociace k určité.
mu podnětu' napň. nacházet k danym slov m rychle jejich synonyma nebo
protiklady, ale i doplĎovat ve větě chybějící slovo nebo v určité scéně chybějící
obrazovy prvek.

- Expresivní plynulost: testuje se napŤ. zprisobilostí vytvoňit rychle krátké
věty z dané Sestavy písmen (napŤ. z písmen C-A.D-E je možno vytvoŤit větu,,Co
asi dělá Eva?..).

- obrazová adaptivní flexibilita: testuje se zprisobilostí restrukturovat dané
obrazce (napÍ. známé ,,zápa|kové hlavolamy.., kdy z daného obrazce se má
ubráním nebo pŤemístěním několika zápa|ek vytvoňit určity obrazec, napi. tÍi
čtverce).

- Symbolická adaptivní flexibilita: jde o podobnou zprisobilost, ale s tím
rozdílem, že jde o sémantickou transformaci (napŤ. transformac e zprávy ome7-e.
ná určit1fmi podmínkami).

- originalita: testovaná osoba má napŤ. vypravovat krátkou povídku na dané
téma nebo k dané obrazové scéně, nebo je jejím rikolem vyjmenovat nejvíce
nepravděpodobné drisledky určité činnosti, vyjádŤit, co vidí v dané skvrně,
apod.; posuzuje se p vodnost vykonu.

- Figurální a sémantická elaborace: proband má zpracovat nějak námět,
schéma' dokreslit figuru' vymyslet nějakf postup, a to v rovině názorné i ab.
Straktní.

Vyjdeme-li z vyše uvedeného Guilfordova modelu faktorri myšlení, jde tu'
obecně vzato, o rrizné schopnosti divergentního myšlení, o clivergentní mentální
akty, konkrétně o divergentní vytváŤení jednotek, tŤíd, relací, systém ' transfor.
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mací a implikaci ve sféŤe figurální' symbolické, sémantické a behaviorální.

l']nl'i* ze společnych prvkri tohoto komplexu tvoŤivého myš|ení je nepochybně

|,ion,ll,í fantazie, tj. divergentní vizuální a pojmové myšlení' nebo - Ťečeno

ír"l'l' ua'"itu J y. G'oetha - jde tu o tvoňivé Dichtung und Wahrheit (básnění
-^ 

.rlrvdu _ poezii a skutečnost).' 
"Ňáuo1i zdirazni|roli fantazie v tvoŤivosti ruskjr psycholog I. M. Rozet (|971).

r.le tu ávšem o fantazii usměrĚovanou určitymi společensky hodnotnymi cíli,
"^",'"u tuoriuou fantazii. otázka faktorri tvoÍivosti zristává nicméně nezodpověze.

"j' 
n.uot Gui|fordem identifikované faktory jsou jen některé z vice faktorr)

rvoi ivost i  (A. Strzalecki.  1969).

Cui||or<l na základě sebehodnoceni 35 tvoiiv1|ch vědcri zkoumal, jakou váhu maji jím identifiko.

u.J f"k.o,y vjejich tvorbě, piičemž nejvyšší hodnocení nezískaly ty |aktory, o nichž piedpokládal'

,] ;. ,i,t.ori. Dotazovani měli k dispozici sedmistupĎovou hodnotíci škálu a hodnotili dokonce

toi,'.'g"nini myŠleni o něco více než myšlení divergentní. Z |aktorir získal nejvyšší occnění faktor

i*",er"i adaptivní flexibility (6.4) a dále symbolická a sémantická restrukturace (5'6 a 5.5). Nejv!še

oJeůovan1!' laktor je obvykle testován ,,zápalkov mi hlavolamy...

Existují, jak lŽ bylo uvedeno, také neintelektové faktory tvoÍivosti, které byly

zjišťovány vyzkumem r znych skupin tvoŤivych osobností, napň. architektri atd.

tb. w. MacKinnon, 1963). V:fchozí hypotézou bylo, že tvoŤivost je funkcí

imaginace a obrazu vlastní osoby, tedy relace tvoŤivosti a seberealizace' pŤičemž

se uplatĚuje i role, jakou má osoba v zaměstnání. Zkoumaní architekti byli

experty rozděleni do tŤí skupin podle míry tvoŤivosti' Rozdíly mezi skupinami
málo a značně tvoŤiv1fch jedincri byly značné. Nejtvoňivější jedinci podávali

následující sebeoceĚováni: má fantazli (98 %),je aktivní (92 %), citliv1i' e2 %),
idealisticky za|ožen (9O %). Ve všech tiech skupinách se jako nejčastější charak.
teristika v sebeoceůování objevovala citlivost (ve vice než 90 % odpovědí).
Dalšími charakteristickymi znaky byly: méně konformní, hriŤe se adaptující,
emočně více labilní. objevila se zejména negativní korelace mezi tvoňivostí
a schopností adaptace (_0,33) a pozitivní korelace mezi tvoŤivostí a emoční
labilitou ( + 0,29).

U respondentri se dále objevoval rozpor mezi obrazem reálného a ideálního
ega, pŤičemž vlastnosti, které si tvoŤiví architekti pÍáli mít' nebyly V rozporu
s těmi. které u sebe shledávali' pŤáli si je mít ve větší míŤe (napŤ. chtěli blÍt ještě
citlivější apod.). Méně tvoŤiví architekti citili více odpovědnosti, z čehož Mac-
Kinnon usuzuje, Že větší pocit odpovědnosti prisobí na tvoiivost jedince tlumivě.
Z dalŠích vysledkri zde uvedeme už jen to, že tvoŤiví architekti uplatĚují více
estetickych hledisek, jsou sebevědomí, pracují raději sami neŽ v pracovních
sKupinách a pokládají se za kriticky za|ožené, Vyzkum vcelku potvrdil hypotézu
MacKinnona o závislosti tvoňivosti na rozdílu reálného a ideálního ega: tvoŤiví
architekti. mimo jiné, vykázali, že jsou si vědomi profilu ideálního architekta
(rná byl esteticky za\ožen, má bft cit|ivy, oddany své práci, nekonvenční, origi.
nální atd.).
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Jiní psychologové zkoumali jiné kategorie tvrirčích pracovník , rozdi|y
umělci a neumělci - umělci jsou napi' více introvertní, agresivni a nonkonfor
mističtí (E. Miisterbergová a P H. Mussen, l953). Zdá se, že existuje ryp
osobnosti, tj' určity syndrom rysťr spojenych s tvoŤivostí, dany pÍedevším vy
kou inteligencí, silnou motivací a nonkonformismem (E Barron a další, l958
k dalším patÍivyrazná emocionalita, esteticky akcentovany vztah ke sku
a šíŤe zájm . K tomu pňistupují faktory tvoŤivosti' ale uvedené souvislosti j
nutno vysvětlit, a to se dosud nepodaňilo. Existuje celá Ťada teorií tvoňi
a tvoňivfch osobností. Pokud se tvoňivé osobnosti Íyče, |ze se pŤedevším ptát,
zda syndrom znakri, jimiž je vymezována, má nějak! psychologicky smysl,
najít odpověď na tuto otázku není lehké'

Pokusil se na ni odpovědět P Plaut (|929), kter;f ve stejném smyslu
o ,,produktivní osobnosti... Pokoušel se postihnout smysluplné souvislosti mezi
tvorbou a osobností a vycháze| z fenomenologického pojmu strukturní souvis.
losti, kter;/ znamená, že každy rys osobnosti musí b;ft uvažován ve vztahu k její
totalitě' Pak musí bft nalezen zákon, ktery danou strukturu vytvoiil, resp.
princip, podle něhož se vlastnosti jedince určit1fm zprisobem struktu
a v němž je obsažen nějak1f ričel, ktery poukazuje k motivaci. Strukturní souvis.
losti jsou proživány, a proto vychodiskem je ana|yza zážitk:Ů'. Plaut se proto
opíral o množství protokolri z qfpovědí vyznačnych vědcťr, umělcri a jin;fch
tvrirčích osobností' jichž se dotazoval. Rozhodující pro teorii tvoŤivé osobnosti
je ana|yza její motivace: klíčem ke strukturám je motivace' To se ovšem pokouše.
li zdrirazřov at už psychoanalytikové.

Takové v chodisko pro vytvoŤeni teorie tvoíivé osobnosti zattja| také S. Arieti
(|976), kter! zdrirazřuje' že tvoňivost je tŤeba odlišit od spontaneity a originality
a že originální myšlení nemriže b1ft jednoduše identifikováno s divergentním
myšlením, jak je popsal Guilford; originální myšlení je širší kategorie' Rozdíl
mezi originalitou a kreativitou vystupuje zvláště ve snech: sny pŤicházejí spon.
tánně a jsou často originální, nicméně nemohou byt chápány jako produkt
tvoŤivosti, jsou privátnimi zážitky a maji, až na nepatrné vj{imky, hodnotu jen
pro snícího. Kreativita je funkcí ega, dává životu a práci smysl, je zdrojem
hlubokého uspokojení, a je tak i zdrojem pozitivního sebehodnocení. V kreativ.
ním procesu vystupují kombinace primárních a sekundárních proces (první
jsou funkcí pudri, druhé racionální mysli). Tuto kombinaci označuje Arieti jako
terciární procesy a chápe je jako integraci archaickych, pudově za|oženycb
proces s logickfmi a racionálními procesy, jako ,,magickou syntézu,,, z niž se
vynoŤuje nové, neočekávané a žádouci.

Podle Freudova pojetí vycházi tvoŤivost ze sublimace sexuální energie v pod.
mínkách frustrované sexuality. Existuji v tomto smyslu pokusy prokázat, žc.
napŤ. vrcholná období Goethovy a Beethovenovy tvorby spadají do obdobi
jejich erotickych frustrací. Avšak fenomén sublimace tohoto druhu nebyl empi.
ricky prokázán' frustrovany sexus se obvykle nesublimuje v tvoňivou činnost,
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iP uspokojován nějakfm náhradním zprisobem (C. W Taylor, l933). Kreativita
'^; 

tyt jakousi náhradou sexuálního uspokojování, je ekvivalentní sexualitě.

nusuk ,nno'i vynikající tvoňiví lidé měli bohat:iu sexuální život. Platí sice, že
.neuspokojená 

pňání mají popudovu silu pro fantazie.. (S. Freud, 1908), ale

nitoti1.n pro tvrirčí ťantazie, spíše pro jejich ťrnikové formy. C. G. Jung (l940)

t,uádi. Že proces tvoŤivosti vystupuje ve dvou rovinách: psychologické (zdrojem

L zkušenost) a vizionáÍské (zdrojem je hromadné nevědomí s ,,depozitáŤem
'archetyptť, - tvoňivost zde spočívá v ,,nevědomé animaci archetypu.., tj. v jeho

oŽiveni. a kompenzuje jednostrannost životních zkušeností, ale i dané doby,

..velká díla umění transcenduji životni zkušenosti..).

Stiízlivější je psychometrickf pŤístup, na jehož zák|adé podal H. G. Gough

0964\ pÍehled rysú tvoíivé osobnosti:

1. Tvoiivé myšleni je flexibilní myšlení.
2.lt/nimáni a asociace tvoŤivé osoby směŤují k menší všeobecnosti a k menší

typičnosti.
3. Tvoiivjl jedinec projevuje zájem o formu a eleganci, ktery ho vede k tomu,

že neni poután pňesností a pečlivostí.
4. TvoŤivá osobnost je intuitivní a emfatická, je psychicky náladová, intracep.

tivní nebo má zájem o lidské jednání.
5. TvoŤivá osobnost je spíše otevňená než usuzující, více vnímá než usuzuje

a nacházi zalibeni v noqfch pŤistupech.
6. TvoŤivá osobnost je esteticky senzitivní.
7. TvoŤivá osobnost je emocionálně a sociálně senzitivní.
8. TvoŤivá osobnost je složitá osobnost.

Jiní autoŤi uvádějí ještě další rysy. Již zde byl zmíněn vztah tvoÍivosti a obecné
inteligence: byla zjištěna jen nizká pozitivní korelace, což E Barron (1955
a pozd') vysvětluje spojením tvoňivosti s Ťadou neintelektovlch faktor a zvláště
s motivací; Guilford to vysvětluje tím, Že obvyklé testy inteligence měií jen
konvergentní myšlení, a nikoli divergentní myšlení, které je podstatou tvoŤivosti.
Je také nutno uvést' že se rozlišují rúzné druhy tvoÍivosti: C. W. Taylor (1960)
napi. rozlišuje tvoŤivost expresivní (napŤ. kresba), produktivní (materiální pro-
dukty), invenční (vyná|ez, zlepšovací návrh), inováční (nalezení nového ňešení
Problému) a emergentní (dané prvky vstupují do novych souvislostí, a vytváňejí
tak vyšší formu). C. R. Rogers (1954) rozlišil konstruktivní a destruktivní
tvoŤivost' A. H' Maslow (1959) rozlišil ,,speciální tvoňiv1Í talent..a,,sebeaktuali-
zující tvoňivost.. a Současně také primární a sekundární tvoŤivost: první vyplj,vá
z hlubinn1fch Vrstev osobnosti, z[zv. primárního já, a je to ona ,,sebiaktualizujícíse tvoňivost..' která je méně kritická a v denním životě se projevuje jako impul-
ztvní nápaditost.

. ZvláŠtni téma pŤedstavuji psychické bariéry tvo4ivosti a jejich pŤekonáváni;
zPracova| je podrobně J. L. Adams (|974), ktery klade driraz na nevědomé



zdroje tvoŤivosti a soudí, že mnoho tvrirčích nápadri je potlačeno nebo,,utl
no... protože je jejich nositelé nenechají v podvědomí dostatečně uzrát
protože ohrožují integritu ega. Adams se odvolává na Schillerovy dopisy
thovi, v nichž německ! básník a dramatik zdirazniI ,,brzdivy vliv intelektu..
tvoŤivost: z nevědomí se tvrirčí ideje často vynoŤují a pod prahem vědomí i
dozrávaji. Proto je driležitou metodou uvolřování tvoÍivych sil nevědomi,
',divokych myšlenek.., metoda,,mozkové bouŤe.. (,,brainstorming,,), za
na stimulaci nápadri a současném vyloučení veškeré kritiky' Psychické bari
tvoňivosti jsou analogické jevu fixace myšlení, neschopnosti odpoutat se
konvenčnosti' stereotypie apod. (napŤ. použit propisovačku jako n
apod.). Jako pŤíklad bariéry v jasném vnimání problému uvádí Adams pŤi
kdy bylo vynaloženo mnoho risilí a času na konstrukci nového druhu
rajskfch jablíček, než se pŤišlo na to' že Ťešení je ve vypěstování nového d
rajského jablíčka se silnější slupkou, aby se tak snadno pii trháni ne

Kognitivní styl
K dimenzím osobnosti, která mriže byt chápána také jako organizace info
je Íazen tzv. kognitivní styl, zprisob zpracováváni a použiváni informací,
,,styl chování pii Ťešení kognitivních loh.. (W. Seitz' 1987)' Jako takov$
kognitivní styl chápat jako zvláštní kategorii schopností, která vyp|yvá z
pohledu kognitivní psychologie, jež se zabyvá zpracováváním informací u člově.
ka a která rihrn procesri souvisejících s timto zpracováváním informací
kognitivními procesy (M. G. Wessells, l990).

Za zák|adni druhy kognitivního stylu se pokládají: 1' závislost na poli-nezávi.
slost na poli. 2. zkoumání (,,scanning..), 3. kognitivní komplexita, 4. reflexivi.
ta-impulzivita, 5' nivelizace-pointováni, 6' zížená (sevŤená) vs. flexibilní kon.
trola' NěkteÍí psychologové k tomu pňipojují ještě dalši druhy, napň. ,,tolerance
vťrči nerealistické zkušenosti.. apod.

W. Mischel (|913) vytvoŤil na zák|adě,,kognitivních proměnn1 ch osobnosti..
teorii chování, jejímž klíčov1fm pojmem je tzv. osobní konstrukt, tendence k urěi.
té strategii zpracovávání informací' zahrnující selekci, kaÍegorizaci a interpretaci
těchto informací (zkušeností) a vyrisťující v tvorbu konstruktri ,,skutečnosti..,
které Ťídí chováni individua.

Autorem terminu personální konstrukt a celé psychologie personálních kon.
strukt je G. A. Kelley (1955), kter! konstrukty chápe jako strukturování či
kategorízaci zkušenosti a chování jedince pak vysvětluje závislostí na těchto
konstruktech.

Mischel tÍidi kognitivní proměnné osobnosti takto: l. kognitivní a behaviorální
tendence, 2. strategie kÓdování a osobní konstrukty, 3. očekáváni vzh|edem
k drisledkrim chování a stimulace,4' subjektivní hodnoty stimulu, 5. seberegulu.
jící systémy a plány. Psychologickym smyslem kognitivních stylri, resp. kognitiv.
ních proměnnych osobnosti, je kontrola chování. Individuální styl pak vyjadfuje
jedincem preferovany zprisob zpracovávání informací, tj. ziskáváni zkušenostl.

tt2

,^^ ctvl Dak znamená nějakou kvalitativní zásadu organizace elementtt,
Po]g''. ;:;^. irlentifikrlieme. nanÍ. iako malíŤskÝ nebo ňezbáisky styl (C. S. No-
::j;; te'nce.identinkujeme, napÍ. jako malíŤsky nebo ňezbáŤsky styl (C. S. No-
kte':';;' V nnšem nÍínadě ide o ..stvl psychického fungování.., jímž se rozumí*.I'l'J'q r' V našem pÍípadě jde o ,,styl psychického 1
s a l .  

'  .  .  ' .  
'  , ,  ,  ' ^ - ^  Á ^ - A L ^  x 1 ^ . , x 1 , ^  ̂ 1 , o * o l z t p r i c t i c k Ú'u. ' . :; , ,;; stá lÝ. pro daného člověka charakter ist icky zpŮsob organizování urči-
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:':;;;; indivrdua|itou a soubor stylú, kognitivních' emotivních, interperso-
z | Q | w l ' ' , ' -  

-  
/ r Ť  ^ ^ l \  Í r  A  \ I / : + l - : 6  / 1 o ? ? \  n l ' Á n c  l r n o n i f i r r n í  c l r l |  i o l . n

í.ji'i.il. o"o Sosobností (NoSa]). 
"^o,lj|'1:J]?]]]*ln'T:''"*'#]'::'"1]?::'1i-.'iin.ychiky spojenou s formou kognitivní činnosti.. čili jako individuální

' ' u r ' . . - . . ' . 1 ,  1 ' . ' ' | ' - . '  ! _ ^  . - ' , . l : * ^ ^ . . ž í m p o o * . . q r n r r n á n í c n c t q t n í m i

;ilií; ouiu'ti toho, jak vnímáme, myslíme a učíme se ve sÍovnání s ostatními

l ic lmi (Nosal) '  .
NěkteŤi psychologové poukazují na rozdil me.xi s,tylem a scloy1ost!: k:::i 

]l

".p".r.yu"! 
je - sty| je s1o1, zr;f !1 ':.l:p:"^::[ ťY,""1':.; "::.i"..1,'::;:1::'::

#ffi,p.i,ou"- tona{ - dále. je tu,i společnl ::]":: l^:i^Y1t1 l.::ir*
;;.,.lir1a mysli kognitivní styl a schopnosti jako dispoz'.,. u 

i."lull1i

"*"",f.. 
Pokud Witkin spojuje styl s kvalitou a schopnost s kvantitou "psy-

;il;il fungování.., je to umělé rozlišení, poplatné jednostrannému psycho-

metrickému pojetí schopností.

Dále se budeme pro ilustraci zabyvat jen stručnou charakteristikou dvou

kognitivnich stYhi:
] Závislost na poli-nezávislost na poli: polem se zde rozumí to, co je pŤedmě-

tem vnímání a myšlení; ve vnímání je to známá relace figura - pozadí, obecně

pak mentální vykon, ktery variuje mězi pÓly diferencovaně analyticky a,,globál.

ni.. 1celkovy): osoby nezávislé na poli se Ťídí ,,vnitiním referenčním rámcem..

(napr. určiiym apriorním pojetím toho, co je vnímáno nebo myšleno); osoby

závislé na poli se iídí externim referenčním rámcem' jsou méně aktivní v pŤijímá.

ní informaci (D. R. Goodenouglr, l978); dalo by se snad Íici,že první jsou více

závislí na svych projekcích, druzi žejsou ,,objektivrrější.., avšak Witkin hovoŤí

spiše o rovině vnímání: nezávislost na poli znamená ',aktivně analytickou leh.

kost rozlišování fragmentri pole dan1ích na základě jeho celosti.. (Nosal), druzí

se orientují spíše pasivně - globálně. Tyto rozdíly mají pak určité drisledky

v procesu učení, ve zprisobu interpretace skutečnosti a ovšem i v chování.
- Rellexivnost-impulzivnost (analyticky vs. funkcionalisticky styl);jde o dva

protikladné zpŮsoby reagování na požadavky situace; reflexivnost ,,spočívá
v odkladu ..ut"., v pozvo"lném geneiování variant reagování a v malé rychlosti
pŤetváňení informací..; impulzivnost ,,se projevuje rychlym reagováním, které se

opírá o p'""í ili;;jicí se pohyby, asociace' ou1"uy, hypotézy atd... (N'osa') JSo'u

to, jak uvádi citovan! potsli' p'y"t'otog, dva,,styly orgarizace kontroly reagova-
ni (chováníj..; p.u.i'á uy,.'ui'i" orientací a anticipací. kontrola se opírá o roz-
rnyŠleni' ,i;h'.; Jil,t.a"i"t, jeánání, kompletní ana|yzu toho' co je dáno' ob.a
Styly charakt..i^ii i odlišná ,,logiky..: rehexivnost se váže s kontrolou podle
,.r'ě'utu u.o;;;i:l*;;;ivnost s*kontrolou a posteriori (tj. piedem a potom).
Uu.aení 

";;il;;; 
-iyi to'"tu1" s rriznymi rysy osobnosti, zprisobem iešení
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problémli, vlastnostmi pozornosti, věkem a dalšími znaky. Reflexivita má
tivní vztah ke stylu nezávislosti na poli a k inteligenci (G. Kostlinová-G|
1978). Společnym jmenovatelem jsou rozdi|y v rozhodování, a proto j ako zv|é
ní pŤípad stylu reflexivnost-impulzivnost vystupující v neurčitych situacich 1
opatrnost-rizikovost (riskantnost). Nosal spojuje rozdily mezi reflexiv
a impulzivností s rozdíly mezi anticipací a retrospektivni analyzou.

Pojem kognitivní styl, ktery zavedl G. S' Klein (1949,195l), vyjadŤuje pod
M. Sedlákové (1975) abstrakci a genera|izaci zprisobú Ťešení problémri, a to j
ve smyslu konvergentního, tak i divergentního myšlení, v němž se uplat
fantazie, ale zahrnuje také rozhodování. V tomto smyslu tedy zahrnuje víc
jen komplex kognitivních schopností, podobně jako pojem tvoňivosti. D.
hautová (l985), podle I. Sarmányho (|992), rozlišuje 2l dimenzí kognitivni
styl a zdá se, že pro složitost problematiky, k niž se vztahují, to není
počet, ačkoli jiní, napŤ. S. Messick (|976), kter1f jich p vodně rozlišoval 19,
posléze redukoval na 10, resp. l1 (podle Sarmányho).

Kognitivní složky osobnosti ovšem nefungují a neprojevují se jaksi

o sobě, existuje/arkční propojení kognice a emocionality, neboť emoce Za
tfch podmínek ulehčuji a za jin ch ztéžují orientaci v dané situaci, ale
rozhodování a Ťešení problémli. Podle o. K. Tichomirova (l969), ktery zko
vliv emocí na Ťešení problémri' se v této situaci uplatĎuje ,,emocionální akti
ce,,, která pÍedcházi a piipravuje verbalizovatelné Ťešení tim, že akcentuje j

,,subjektivni hodnotu.., napŤ. tím, že subjekt odmítá užití určitych prostŤed
jako morálně nevhodnych a naopak. V tomto smyslu emoce usměrřuji
v bec, podstatně spoluurčují vyběr prostfedkri i cílri. Ale také naopak,
S. Schachtera (1962) kognitivní interpretace situace určuje obsah emoce, k
tato situace vyvolává: emoce : vzrušení * kognitivní interpretace situace,
vzrušení vyvolala. Emoce jsou reakcí na subjektivní vyznam situace, a tak t
poznatek mriže mít pro rrizné lidi rrizny vyznam. V tomto smyslu je

rozeznávat pozn v ní a hodnocení a jim odpovidající kognitivní a emoti
dispozice osobnosti, napŤ. irzkostnost, která vede k pŤeceĎování hrozeb,
i k vybavování v paměti uloženych poznatkri pro danou situaci nepodsta
(H. J. Eysenck' 1981), a v souvislosti s časovou tísní zvyšuje vnitŤní
subjektu, a tím dezorganizuje jeho chování' Emoce tedy ovlivĚují pr běh
vání, ale jsou také poznáním generovány (ridiv, žas a další).

V obecnější rovině rozpracoval problém organizace informací jako funkce
nostiw. Lukaszewski (19,74), podle něhož v psychologii má smysl kvalita
a nikoli kvantitativní pojetí informace: informace tu má bft chápána jako

určitého vyznamut,, kter;i'má funkční vztah k motivačnímu stavu jedince. V
to smyslu, zdirazÍruje Lukaszewski' je informace vždy zprávol o něčem,
někoho a s ohledem na něco. Člověk se vyznačuje vyběrov1fm vztahem k i
cím, uplatĎuje jak1fsi filtr informaci, což potvrzují modely pozornosti a
ti: vnímá jen určité informace, redukuje nadbytek informací, blokuje p
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,,"čitYch informací a v paměti ukládá akategorizuje jen některé informace atd.

ii "'íuct.ru 
ontogenetického v1fvoje docháziu každého jedince k určitému uspo-

,^iani informací. vznlkaji dilčí ,,kognitivní mapy.. a celkov1f obraz světa; jedinec

lil.uoiui. kognitivní klíče, resp. vzorce, které se stávají d ležit:Ím prostredkem

ii"ani.lednotlivé poznatky se systematizuji ve více či méně ucelené poznáni.
,"i 

,ouhlu'e s K. Obuchowskim (l970) |ze Íici, že poxnáv ní světa u člověka

,,vs'f uDUie na dvou urovních: konkrétní a abstraktni, na itrovni obrazu světa a na

i,'""ni pojetí světa. v němž se vedle poznáni uplatĎuje i emociogenní hodnocení

I.oratní, estetické a další)' Na první rirovni existuje poznáni v názorné formě

).nt.,razy\, na druhé irrovni ve verbalizované formě (pojmově logického myšlení).

iriaoni informací na urovni konkrétna probíhá na základě fyzické podobnosti

stimu|ri - objektri' na druhé rovni, abstraktni, na zák|adě obsahové (qfznamo-

vét podobnosti jako spojování vyznami se znaky (tj. Ťečov1fmi a jinlmi symbo-

lv). Skutečnost je tedy v systému poznáni u člověka reprezentována systémem

áíoll zák|adních prvk ' obrazy a pojmy, což |ze, podle Lukaszewského, ilustro-

vat následujícím schématem (obr. l1).

objekty skutečnosti

I
I

Jedinečné
pojmy Úrovei

l abstlaktního
I

Obecné
pojmy

obr' 1 1 Reprezentace skutečnosti v systému poznání

Jeden a tj'ž objekt mriže bft klasifikován' resp' reprezentován jak v rovině
konkrétního, tak i abstraktního (obraz jablka, pojem jablka). Reprezentace
v rovině pojmri však umožřuje vyšší irroveĚ poznání, protože v pojmech je
reprezentováno zobecněné poználi. Podle Lukaszewského informace o vnějším
syě'i vystupují ve tŤech základních kategoriích: l. informace o vlastnostech
objektri' 2' informace o funkcích objektri, 3. informace o vztazich mezi objekty
(časoprostorovych, kauzálních, učelovlch atd.). Zásadně se pak roz|\šu1i kon.
krétní a ahstraktní vlastnosti objektú, tj. jejich vnímatelné a pŤedstavitelné cha-
rakteristiky spojené se smyslovymi dojmy a charakteristiky, které plynou ze
vztahu objektu k jinym objektrim: konkrétní vlastností vody je její teplota,
oarva, vlhkost. abstraktními vlastnostmi vody jsou její zprisobilost rozpouštět,
nastt. omyvat atd. Abstraktní vlastnosti jsou zakÓdovány v pojmech'

" 
usPoŤádávání in|ormací v osobnosti vystupuje v několika formách; základni

ill.ou 
jsou tzv. percepční standardy, které reprezentují ,,nejprvotnější systém

.utorÍI&Ci o světě.., tj. poznáni smysloqfch vlastností objektri a jejich časopros.
ttlrovych vztahri. V:Íchodiskem jejich utváŤení jsou abstrakce a zobecřování vevnimání, vztahujici se k tomu, co je v proměnlivém světě vjemri stálé (invariant.

I
Reprezentace

Úroveil ve formě
konkrétního obrazu



ní), a praktické zacházení s objekty' Proto se vedle nich vytváňeji mot
standardy jako vzorce instrumentálních, učeln]fch pohybri, které umožriují
cházeni s objekty. objekty se jako takové vyčleĎují díky souhie percepč
a motorickych standardri. Vyvojově vyšší syntézou se dále utváŤí nejprve
vil model světa jako určit;f systém ťyzick1fch a strukturních znak objektri, je
součástí jsou i emoce asociované s těmito objekty a vztahy mezi nimi (1tr,l.
Szewczuk' 1966). Posléze se vytváŤí abstraktní model světa lako '.verbali
reprezentace skutečnosti.. (Lukaszewski), jako určité pojetí světa pĚírody a kul.
tury, jehož součástí je emociogenní hodnoceni jeho složek, a světa vcelku. To
jsou v1fvojově vyšší kognitivní standardy a člověk má tendenci vybírat si z množ.
ství informací ty, které jsou ve shodě s jeho nrodelem světa nebo jej
a odmítat ty, které jsou v rozporu s timto modelem (N. T Feather, l962).

obrazové a pojmové modely skutečnosti mají v osobnosti funkci ,'psychické
reprezentace prostŤedí.. (Lukaszewski) - nikoli jen kognitivní, nybrž psychické,
tj. obsahově širší reprezentace, která zahrnuje i emoční a motivační prvky. A tyto
modely pak plní funkci standardri regulace chování (standardy slušnosti, správ.
nosti, mravnosti atd'). Reprezentují nejen skutečny' ale i žádoucí stav jako
modely toho, ,,co je.., a toho, co ,,má byt..' ale i toho, ,.co bude... Lukaszewski
v tomto smyslu hovoňí o ,,vizich skutečnosti..a domnívá se, že jsou extrapolaci
zkušeností : chápe je j ak o,,zv erba|izova né projekce..' resp. anticipace toho, j akou
by skutečnost měla byt, resp. jakou bude.

obecně vzato, jde zde o organlzaci informací jedinci vlastním typick1fil
zp sobem (tj. v rámci určitého kognitivního stylu), v němž se uplatĎuje jako
organizační princip, kterj' je současně dynamickym činitelem používání této
organizace v chování a jimž je ego, resp. jeho tendence k získání evalvace
a zabránéní devalvaci (Lukaszewski v tomto smyslu hovoňí jen o vědomí sebe
sanra). Podává pak následující schéma této organizace:

percepcnl

standardy
motorické
standardy

r-
I
I
I

v ědomé ego

programy
činnosti

poznatky o relacích
subjckt prostiedí

v ědomí

I poznatkv

i 
o nrostŤedí

I

poznatky
o vlastní
osobě

L-
o sobno s  t

(upraveno)
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7nrisob zpracování informací souvisí s pl ny chov ní (G.I. Miller, E. Galanter.

,"{l. P,'b,am. 1960), které jsou generovány dvěma zprisoby: |.re|aci mezi

)u.uaininr Stavem potŤeb a navytv jejich uspokojování (má.li subjekt hlad,

i'l""r",r jej ve standardních podmínkách naučenym zprisobem); 2. neshodou

i]í".ir'o '.uvu osoby s informacemi o vnějším světě - tímto VnitŤním stavem je
,,:,;:;, 

světa.. asociovan1/'s určitfmi írkoly či popudy - neshoda generuje nauče.

"lu'op..u"i. 
která má pňivodit shodu mezi poznáním toho, co je' a tím, co má

lž' joa"' která je dána určit1fm vzorcem uspokojení zahrnujícím transformaci

íánJ'ituu." v situaci žádov,ci. Nejde tu tedy jen o kognitivní procesy, ale o jejich

;].t"rakci s motivacemi, resp. emocemi jako zdrojem uspokojení. Regulace cho-

"ani 
.ot probíhá jako stálé testování shod či neshod mezi tím, co je dáno vnitŤně

;ir.., toenitivně motivační komplex a co je dáno vnějšně a co je zvnitiněno jako
'."oi,u,*světa.., tedy jako stálé porovnávání toho, co ,je.., s tím' co ,,má byt...



Postoje

Zv|áštni prvky ve struktuie osobnosti pŤedstavují postoje, ale psycholo
nejsou zajedno v tom, co pojem postoje vyjadŤuje. Často jsou postoje chá|{
jako formy motivti' což je však zavádějíci. D leŽitym aspektem vztahučlověka
světu je hodnocení, které je komplementárním procesem poznáváni, resp. je
v]fsledkem komplementarity poznávání a cítění. Mriže byt vyjadŤováno slovy,
mriže mít i povahu neverbalizovaného vztahu. VyjadŤuje subjektivní prožív
vyznamu objektri, tj. osob, věcí, jevri, idejí i jejich dílčích vlastnosti avztahtt
nimi. Hodnocení je více či méně vědomé proživáni hodnoty objekt , jejich
a vztahri, vyjadŤujejejich subjektivnivyznam' ajako takové zahrnuje všechny
komponenty psychiky: poznávání, cítění a snahy' Hodnotou je subjektu to,
pro něj má osobní vyznam - a ten mriže byt větši či menší, pozitivni a negativ
popŤ. ambivalentní. nebo v užším smyslu to, co je pro subjekt žádouci(subjekti
nípojetí dobra). Kladná hodnota objektu spoludeterminuje apetenční chová
které je na tento objekt zaměňeno, a čím je hodnota objektu větší, tím je objek
atraktivnější (jidlo, sexuální objekt apod.). Existují ovšem rrizné kategorie h
not v kladném smyslu: biologické (život, zdravi, pohod|í, poŽitek), kulturní (zá.
bava, estetické zážitky, práce), duchovní (poznáni, morálka, náboženské, politic-
ké a jiné ideje)' sociální (manželství, pŤátelstvi, láska) a další. Za hodnotu bude.
me považovat pozitivni vyznam objektu pro jedince (co považuje za dobré).

Yztah k hodnotám tvoŤí obsah postoj , a tak pojem postoje mriže b]ft vymezen
jako hodnotici vztah; postoj vriči něčemu - a pŤedmětem postoje mriže b:ft
cokoli - vyjadňuje hodnocení objektu subjektem, které se pohybuje v kontinuu,
jehož krajní pÓly tvoňí naprosto pozitivní a naprosto negativní vztah, tj. napÍ.
naprosty souhlas či nesouhlas s určitym vyrokem (napŤ' ,,náboženská vira
zušlechťuje č|ověka..), naprostou pŤitažlivost nebo odpudivost apod. Extrémní
postoje ovšem zaujimájen malá část lidí. Z hlediska subjektivní v5l'znamnosti se
rozlišuji centrdlní a okrajové postoje: centrální jsou ty, které se tykaji vyznarn.
nych objektri (rodiče, zaměstnání' dariová po|itika Státu)' okrajové jsou méně
vyznamné (zahraniční politika Indie, vedouci místního školského í ad . T!Ž
objekt mriže b]Ít ovšem u rrizn]i'ch osob pňedmětem rtiznych postojri, napÍ. tyŽ
politik je někym hodnocen velmi pŤíznivě, jiná osoba ho zavrhuje, tňetí osobě je
lhostejnf apod.

n.,vl G. D. Wilson (1987) povaŽuje za zák|adni znak postojri. Že jsou oriento-

.]j-; ;"..v"á zi, jsou afektivní, ale to se podle našeho soudu tyká jen

u,,''j.,'t,-'i.h postoj a nevylučuje to jejich komplexní povahu. Psychologicky

*i::1]-';'il; i,JÁ:,r",i,e po-stoj 'Centrální postoje majíintegrativni funkci,
/ 1 i l l ť . / , l L J  | . '  - - r

]..,.zuii jedince ve vziazich, které jsou pro něj psychologicky vyznamné: kon.

:. ..'.inostoie pomáhaji redukoval rizkost z ohroženi existence, změna pozitiv-
to r l l  "  

'  '

ního posto1e u n.go.,u.,í vriči erotickému partnerovi, ktery se dopustil nevěry,
.- ^...,.h:i k restauraci vnitiní rovnováhy, některé postoje kompenzují nevědo-
.'ť:::";:;"- ;;;i. pohrdání,,bílymi límečky.. (vzdělanci) kompenzuje kom-
'T -:]i::;:;''i,"..r.i..er"í 

inferiority apod. Postoje tedy mohou upevĚovat sebe-
D l s^  "  " " ' - '

[dJi^ nroho.u ale i pÍispívat k sebevyjádŤeni, sebeospravedlřování' mohou

niekoniivat neJlstotu a uzkost' Postoje.'které mají takov osobní vyznam, jsou

o.|oln.. vťrči změnám.
".';;o uvedenre z kladní vlastnosti postojút:1. komplexnost (postoj má kogni-

tiuíi ..otiuní a snahové komponen ty), 2. konzistence (uvedené komponenty se

'^'.,' 'čttii větší či menší soudrjností, vzájemně se podporují, jsou v tom pŤípadě

;lil;:.;;..;;.;J" l;" inkonzistentní, resp' disonantní, -napŤ. 
když negativni

,#i."' o někom je současně spojeno s jis1ou mírou obdivu nebo uznání vťrči

téže osobě), 3' konsonance trsu postojii (postoje vytváŤejí určité kategorie, resp'

trsy. které se tnohou uyznačovat jistou^mírou konsonance postojri, jež takovy trs

iuori' n"pr. postoje u.iei utaao něbo vr1či náboženství apod. - má.li někdo napŤ.

pozitivnipo,to1 u.ičl .,áuoz.nstvi, nemusí mít nutně také pozitivní postoj vťrči

církvirl. nrriže mít antiklerikální postoj, ale má.li tento postoj' nem že mít

kladny vztah napf' k církevnímu školství, pokud jej má, je to disonantní;

uplatřuji se tu ovŠem více psychologické než logické vztahy), 4. rezistence

postoje vriči změně (centrální a ě^tremní postoje jsou vriči vlivrim prisobícim na

jejich změnu nejodolnější), 5. intenzita postoje (kaŽdy konkrétní postoj mriže byt

chápán jako pozice u .''eiie. kontinuu od extrémně kladného pies neutrální aŽ

k extréinně iápo.nému hodnoceni; největší intenzitou se vyznačují extrémní

postoje, verbá|ně vyjadíované napŤ. jáko .,naprosto souhlasím.., ,,rozhodně
ano.., ,,umělé potraty musi byt bezpodmínečné zakázány.. apod.).

V souvislosti s tím, co bylo t postojích uvedeno, je tŤeba upozornit na některé

rozdíly. PŤedevšim je to rozdíl mezi postoji a motivy: motivy aktivizuji chování,
postoje se projevuji v jeho obsahu; Ťr'. vr. Newcomb (1950) uvádí tento pěkn!

piiklad: trit áitctĚ akiivuje motiv mateňské péče o dítě' ale jak}m zprisobem se

bude matka vúči dítěti chovat, závisí na jejím postoji k dítěti, v pŤípadě slabě
pozitivního postoje nemusí blt její pečovatelské projevy nijak vyrazné, naopak,
je-li pro ni dltě u"ikou hodnotou, bude ho něžně utěšovat a Starost|ivě pátrat po
pÍičině jeho chováni.

S tím souvisi rozdíl postoje a behaviortÍlního vzorce. tj. zprisobu chování vriči
určitému objektu: zpriiob chování je určován situací, v níž probíhá' pŤičemŽ se
uplatĎují ."hopno,ii, rysy temperamentu' kognitivní styl zpracování situace,
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a v r zn]ich situacích mriŽe b1Ít tedy téhož cíle dosahováno rťrznymi zpri
napŤ. sympatické osobě mriže subjekt v určité situaci poskytnout pomoc
vyjádŤit podporu jinfm zprisobem, než by to učinil v jiné situaci, napŤ. v ta
která by nebyla píedmětné osobě nepŤátelská. Ve zprisobu chování se
uplatĎují nejen postoje, ale i kognitivní zpracováni situace.

Konečně je zde rozdíI mezi postojem a chov ním: chování, jak víme, je často
adaptivní. ťrčelné, situačně podmíněné, a proto nemusí vždy vyjadňovat skutečnj
postoj jedince; to potvrdily již klasické vyzkumy R. T' Lapierra (l934): tentá
americky sociální psycholog navštívil s čínsk;fm manželskym párem více než 250
hotelri a restaurací v USA a jen v jednom jediném piipadě byla čínskému Páru
odmítnuta obsluha. Později zasla| Lapíerre všem těmto navštívenym hotelrim
a restauracím dotazník a ve více než 90 % odpovědí uvedli majítelé těchto
podnikri, že Čířané jako hosté nejsou u nich žádouci a nebyli by obslouženi.

Také další vyzkumy potvrdily relativně nízkou pozitivní korelaci mezi postoji
a chováním. Chování vyjadŤuje skutečny postoj tím méně, čím větším tlakem
s hrozbou negativních sankcí za vyjádŤenj'postoj se situace vyznačuje: tato
skutečnost je dobŤe známa z každodenního života v totalitní společnosti, kde
negativní postoje vriči jejímu režimu a k vládnouci závazné ideologii musely bjt
skryvány. Proto je postoj správně označován za pohotovost k reakci, nikoli za
její jednoznačnou determinantu'

Rakousky sociální psycho|og W. Herkner (l991) proto navrhuje, aby se
rozlišovalo mezi ,,postoji k chování.. a ,,postoji k podnětu nebo k pojmu..,

,,s chováním jsou zejména často spojena zcela odlišná mínění (a očekávání) než
s pojmovym objektem postoje..; napŤ. někdo, kdo má pozitivni postoj k určitÓ
politické ideologii, se ještě nemusí odpovídajícím zprisobem politicky chovat
neboť je pŤíliš uzkostny nebo líny, než aby šel napŤ. podpoŤit demonstraci, tak
ííkajíc, ',své strany..' Chování je určováno situací a anticipovanymi drisledky
a právě ve vztahu postojri a chování se projevuje dvojakost lidské psychiky či
dvoji tváŤ lidské psychiky. ,,Velmi často je uskutečřováno postojově diskrepant.
ní chování, tj. chování, kteréje v rozporu s postoji. protožeje zpevřováno nebo
protože jsou očekávány pozitivní konsekvence . ' . Často se špatně zachází i s po"

zitivně hodnocenymi osobami, protože v opačném pŤípadě jsou ze tÍetí stran}
očekávány negativní konsekvence,.. píše W. Herkner, ale dodává, že piestO
postoje a chování také často souhlasí, protože se uplatřuje faktor sebezpevnova.
ní: ,,Je pňíjemné vědět, že se jednalo konzistentně, tzn. v souh|ase s v|astniffil
postoji (pŤesvědčeními, hodnotami). opak (postojově diskrepantní jednání) je

ponejvíce nepňíjemnf.. - subjekt pociťuje rozpaky nebo se za sebe stydí.
Taková konzistence (tj. otevÍenost, upŤímnost, zásadovost) však pŤedpokláda'

podle Herknera' odpovidající socializaci: lidé se ,,slabym svědomím.. jen zÍiďka
a v malé míÍe reagují na své vlastní rozpory mezi postoji a jednáním' j.jicl

chování je ňízeno téměŤ qflučně vnějšími zpevněními, ale jsou.li vnější zpevnění
a tresty velmi intenzivní, mťtže i u ,,svědomitych.. lidí docházet k postoj
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l;.krepantnimu chování. Proto také pÍedpovědi o chování individuí, vychízejíci

l').)l^ir.t' o jejich postojích k objeitu chování, jsou nepŤesné a nespolehlivé.

1.1''" f.on..tonc potvrzeno empiricky (M' Fishbein' 1967)'
'"i;;' 

jedinec má sv j vlastní sysrl m postojú, tj. jeho jednotlivé postoje jsou

-*.,J*'^,i'obem uspoŤádány a jsou mezi nimi určité vazby. Uvedli jsme zde,

:':;1;l'';.zi postojijso., .piš" psychologické než logické, ma' počet postojri
,|-," 

,i, izolován, a naopak určitá množina postojri mriže vytváŤet pevně

lX"i."e seskupeni, jehož uspoŤádáni vycházi ze zobecněn1i'ch zkušenosti nebo

r;il;;." od ureité autority či podpoŤeno emočně kognitivnim zpracováním.
,;"l;;l;. tedy systém postojri, ale kritéria uspoŤádání jsou obvyk1e subjektivní

.'.iJiou ,lli,ou subjektivity je zatižen každy Systém poznáni, tím více systém

.mo.log.nniho poznání a hodnocení).
",,,žÁiš",c".í systém postojri vytváÍí osobní ideologii, tj. subjektivni pojetí

u hodno."ni světa a života.jeho rriznych aspektri. napŤ. mezilidsklch vzÍahtt

l,,,ni' ,q,usut ,jen zŤídkakdy vykazuje jednotlivec tak vysok! stupeř jednoty

"'"..it'. 
ze bychom byli oprávněni Ťíci, že májedinou ideologii anebo životní

Iil'"iii. VětŠinou jsou politické, náboženské, umělecké a vědecké ideologie

1.Jnottiu.. do určité míry oddělitelné... Není možné pŤedpokládat, že pro

kazdou oblast lidského živoÍa' kterou mrižeme označit zvláštním pojmenová-

ním, existuje nutně u každé osoby odpovídající seskupení homogenních posto-

jti..(D' Krěch, R. S' Crutchfield a E' L. Ballachey, 1968). osobní ideologie opět

pÍ..l,tavuje pozici mezi poly intelektualismu a iracionalismu či emocionalismu,

tzn. že u něŘterych osob pÍevažuje racionální, u jinych emocionální hledisko.

Podle dominance toho kterého psychického prvku mohou byt postoje označová.

ny rťrzrryrni termíny: pÍesvědčení je vnitŤně kompaktní postoj s vyváženymi

emotivninri a kognitivnimi prvky, je to jednota citového vztahu a poznáni

vzhledem k určitému objektu; názor je postoj, ktery je za|oŽen spiše jen na
pňeclstavěl mínění je slovy vyjádŤeny postoj, v jehož obsahu mliže pŤevládat
emočni či kognitivní obsah; soud vyjadŤuje dominanci kognitivity, tzv. sentiment
zase dominanci emocionality.

Zvláštnín'r druhem postoj jsou p\edsurlftH jsou to obvykle pŤevzaté, tradicí
udrŽované iracionální postoje, které se udržují ujedincejako afektogenní vztahy
podporované často raciona|izací. Jejich piedmětem mohou b t etnické menšiny
(cikáni' Židé), ale i náboženská, po1itická a jiná témata, sociální a jiné problémy'
Jsou obvykle Živeny politickymi a náboženskymi demagogiemi (neodrivodněny-
mi, emoce podněcujícími tvrzenimi). Jako takové jsou těžko pŤístupné racionálni
protiargumentaci a lpěni na pŤedsudcích často souvisí s vyše uvedenou funkcí
Postojri (napŤ. rasistické pŤedsudky mohou souviset s komplexem méněcennosti,
umoŽĚují jedinci identifikovat se s ,'lepší.. skupinou); to doložil Th' Adorno
v konceptu,,autoritární osobnosti...

.Sociální psychologie chápe postoje jako produkty učení, což znamená, Že
zdrojem jejich formováni jsou individuálni zkušenosti - vyjma pňedsudkri, které,



jak jsme naznačili vyše' jsou pÍevzaté - postoje tak vznikaji .iako drisled
individuálnich kontaktri a interakcí, ale současně již hotové postoie tyto kon
ty a interakce ovlivřují; uplatřují se pŤi tom v rliznych kulturách a subkultu
odlišné normy. Takové postoje. jako napi. nedr.ivěra spojená s presvědčenirn.
lidé určitého druhu jsou ťalešní, vyplyvají obvykle z bezprostŤedních oso
zkušeností, jiné, tykající se napň. zásad zda ování, vyp|yvají spiše z pŤijat
informací, jindy se uplatřují jak osobní zkušenosti, tak i pŤevzaté poznatk
napň. postoje k vychově dětí, vedení domácnosti apod.

Vedle speciálních zkušeností a pŤejatych informací se ve vytváŤení postoi
uplatĎují i vlivy modelri (tj' napodobování) a institucionální faktory, tj. ideje
a normy' které prezentují církve, politické Strany, kluby a jiné organizaca
s jejichž ideologií se jedinec ztotožriuje. NapŤíklad postoj k sexu mohou sil
ovlivřovat náboženské normy hiíšnosti, a tak sex mriže byt asociován s ť
nejen v drisledku osobního selhání u muže nebo s obavami z jeho drisled
u Ženy; postoj k sexu mriže byt ovlivněn tim, že pŤirozené sexuálni impulzy j
vlivem vychovy nebo pŤevzat1Ích náboženskych norem asociovárry S pojmeq
hÍíšnosti. Takto vytvoŤené postoje pak ov|ivĎují proŽiváni sexuálních stykr!
mohou vést k odmítání určitych sexuálních praktik' pÍedmanželského sexuální:
ho života, lživáni antikoncepce atd. NapŤ. H. Malewska (l967) zjisti|a zásadrri
vyznamné rozdily v proživáni sexuální stimulace u polskych Žen, ,,hor1ivych,|
a,,lhostejnych.. katoliček. V postojích je zahrnuta interpretace objektu a
vztah k němu, což je vyjadŤováno termínem hodnocení a což poukazuje na
že postoje reprezentují funkční jednotky psychické činnosti, která se
jako hodnocení.

Chápeme-li postoje jako hodnotící vztahy, vystupuje tu ovšem problém
v psychologii, ktery je znovuzaváděním pojmu hodnoty v psychologii znovu
tematizován. Hodnota v kladném smyslu je zde chápánajako subjektivně poj
dobro: hodnotné je to, co je pro subjekt dobré, z čeho se mliže těšit, co
pŤináší nějaké uspokojení. Hodnoty jsou tedy subjektivně žádorci či poziti
vyznamné vlastnosti objektri (věcí' činností, bytostí atd.)' Hodnotné je to, co j
atraktivní, a to Se označuje také jako incentiva (motivující vlastnost urči
objektu' napŤ. to, že je vnimán jako zábavny. chutny apod.). Zatimco všaK
incentiva pŤedstavuje hodnotu vzn1kajicí ve vztahu k aktuální potŤebě (jídlo.
nasycení), je hodnota trvalejší pojetí dobrého' užitečného, pŤíjemného atd. l
tivy souvisí s aktuálními potŤebami, hodnoty ne vždy: za hodnotu
napŤ. obětavost, ale právě teď nepotŤebuji od nikoho žádnol oběť, ani ji
sím sám podstupovat' Dále tu vystupuje vztah hodnot a norem: normy j
preskripce určit]iuch hodnot jako obecně závaznych povinností vykazujícicb
určité společenské dobro. Ne všichni se s nimi ztotož ttji, nebo nikoli v
míňe. Kromě toho normy nejsou jedinlm zdrojem hodnot: napŤ. pŤátelství
obecně závazné, ale je obvykle pokládáno za dobro. objevuje se rizné tÍí
hodnot, obvykle na: l. materiální hodnoty (jídlo, bydlení, majetek,
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^nlrtrdIi). 2' sociálni hodnoty (láska, pŤátelství. spolupráce). 3' duchovní hodno-

I" rint.l.ttuální. jako je pravda, morální, jako je nadosobní dobro, a estetické,

]1r." i. krása). A|e to je jen velmi hrubé a nepňesné tÍídění. Hodnoty jsou často

l1o";i.'.t.tlnovány jako ,,emocionálně tonovaná pojeti dobra a z\a., (I. Sarnoff,

];;j. ' 79)' Pojetí určité hodnoty, napŤ. spravedlnosti' vyrristá ze zobecněni

',.,.itÝch pravidel. norem či zkušeností a je dále generalizováno, takže Se neome-

;'';; il" na dilčíjevy a konkrétní situace. Tak vznikajiideje,napÍ. idea spravedl-

".,'.i ior.o určity nrorální kÓd (l. Sarnoff, !962, s.296). Ideje jsou zakotveny

" noi.tl.}1. která byla abstrahována ze zpisob jednání druhych, s nimiž jsme

hvli konfrontováni. napÍ. ze zastrašování, jemuž jsme byli vystaveni, tedy z hro-

)fv, ii*zjsme byli vystavováni' a vyjadŤují tedy v tomto pŤípadě obranu pŤed

.e'iio hrozbami. Nemusí tu jít o konkrétní fyzické hrozby, ale i o abstraktní

napomenuti. jimiž rodiče napomínají své děti, jde tedy o zdroj, jimž je internali.

zace rodičovské autority. Běžnějsou hodnoty odvozovány z chování, které nám

oŤináši uspokojení, jde tedy o abstrakce a zobecnění určitych dlisledkri takového

chování: v tomto smyslu je pro mnohé lidi hodnotou dobré jídlo, pohodlí,

sexuálni styky, ale také opora a d věra druh1fch atd. Vlastní ego dítěte je jím

stále více zahrnováno mezi objekty' stále více se stává objektem vlastní percepce'

a tak se zdrojem hodnocení StáVá také objektivace vlastního ega, tj' jedinec

poznává a pociťuje, co je dobré pro udržování pozitivního sebecitu a vědomí
hodnoty sebe sama' Hodnoty vztahujici se k vlastnímu bytí jsou shrnovány
v matrici percepci, z nichžje vyabstrahováváno pojetí toho, co je pro subjekt
dobré a co nikoli. Hodnoty se stávají součástí sebepojetí a s nimi jsou pak
spojovány centrální postoje. Sebepojetí jedince nebere zŤetel jen k percepcím
jeho fyzickych charakteristik' ale také k emocionálně saturujícím ideacím, které
jsou spojovány s rriznymi fasetami vlastní osoby (Sarnoff, |962, s. l38). Jedinec
si vytváŤí obraz toho, jakj'm má byt, kontroluje, aby tento obraz nebyl narušen,
a tim jsou u něho vyvolávány i hodnotící (evaluativní) procesy a vytváňeny
pŤíslušné postoje jako hodnotící vztahy. VytváŤí se índividuá|ní hierarchickil
systém hodnot, tj. pojetí r znych materiálních, sociálnich a duchovních statk ,
od nejvyššich ažk nejnižším, od nezbytnych ažk postradatelnym' Tento systém
hodnot je ovšem závisl1f na dalších zkušenostech individua a mriže Se, a to
t dramaticky, měnit (napŤ. po vážném onemocnění se nejvyšší hodnotou, tj.
největším žádoucím dobrem. mriže stát zdravi). Psychologické pojetí hodnot je
ovŠem určitym zjednodušením problému hodnot, ktery je komplexnější a je
tieba od|išovat individuální a společenské hodnoty. obecněji se tematikou
hodnot zabyvázvláštní obo1 tzv. áxiologie, která ovšem zahrnuje i psychologic-
Ke aspekty fungování hodnot.
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Motivy

Ke struktuŤe osobnosti patňí i funkční prvky' které určují směr a intenzitu jejího
chování a které jsou nazyvány motivy;vyjadňují psychologické pňíčiny či dťrvodv
lidského chování, dávají mu psychologick! smysl. V psychologii však existují
rúzné vilznamy pojmu motiv: v užším smyslu vyjadŤují motivy vědomé záměry &
vědomé cíle jednání' v širším smyslu vyjadŤují cíle chování vribec, tj. i nevědomé
ričely chování.

J. Nuttin (1987) vymezuje motiv jako ,,faktor aktivace a Íizeni zprisobri
chování.. a poznamenává, žejako takovy znamená buď objekt ve vnějším světě,
ktery u individua vyvolává určitou pohotovost k chování, nebo vyjadŤuje tuto
pohotovost samu: v prvním pŤípadě se jím označuje napŤ. jídlo' v druhém
pŤípadě hlad. V obou pňípadech však finálním efektem je dosažení určitého
psychického stavu uspokojení (v našem pňípadě nasycení); dosažení objektuje
pouze prostŤedkem dosažení tohoto vnitňního uspokojení' Chování vypl:fvá
obvykle z interakce určitych objektri a určit]fch vnitŤních stavri, napŤ ' - vráti.
me-li se k v:fše uvedenému pŤíkladu hladu (nebo apetitu) a jídla:jídlo jako objekt
se stává žádoucíjen tehdy, když má individuum hlad nebo apetit. V některj'ch
pŤípadech má člověk hlad a vydává se vyhledat jídlo, kter;fm by ho ukojil,
v jinlch pňípadech vnímání nějaké lahridky vyvolává apetit a snahu dosáhnout
ji a zkonzumovat.

Jsou-li motivy psychologické pÍíčiny' jsou to pohnutky k dosahování určit:fch
finálních psychick1fch stav , tzv. dovršujících reakcí či uspokojení. VnitŤní moti.
vující pohnutka se stává motivem až tehdy, když se zpňedmětřuje, tj. nachází
objekt, jehož dosažením dospívá k uspokojení. Na existenci konkrétních motiw
se neusuzuje ze zprisobri chování ani z objekt'i, a|e z obsahu uspokojení, k němuž
chování směŤuje: objektem pŤítulného chování dítěte mriže byt matka, a|e dité
tím m že uspokojovat rrizné potŤeby (napŤ. kontaktu, bezpeči, něžnosti atd.).
Motiv vyjadŤuje vždy stav vnitŤní pohnutky, nikoli vnější objekt.

Pojem psychologické pňíčiny je nicméně v znamově širší než pojem motiw:
chování je ve svém směru a síle determinováno motivy, ale jeho zprisob je
determinován i situačními faktory: chování se pŤizprisobuje situaci, a tak v rtlz.
nych situacích mriže byt téhož cíle, napň. dosažení jídla nebo sexuálního paÍffrc.
ra, dosahováno rriznymi zprisoby chování. Proto je v]fše uvedená Nuttinova
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;.frniue motivu nepŤesná. Pojem psychologické pÍíčiny zahrnuje i kognitivní

]I.".""a"i situace. v nižje ct'ovani rea|izováno. Pakje ovšem tňeba privodní
,"P)i-',,tu"io motivu jako psychologické pŤíčině chování zpŤesnit v tomto smyslu:

::;;; isou psychoiogické pŤíčiny směru a intenzity chování. Motivy vysvětlují'

1|'^o;á chování člověka určitf směr a probíhá s určitou silou (s vynaložením

|llij-'i'o energie, což se projevuje napŤ. pňi zdo|áváni pňekážek či vytrvalostí

l],'." '.z.ntu na áosaŽení cíle)' Tímto vnitňním ,,proč.. je vždy dosažení nějakého

),',,r'u ''pot"lení. Motivy v tomto smyslu vystupují jako vnitÍní determinanty
";;;; , iiry inovani, určují tak jeho psychologick! smysl, zatimco kognitivní

ip,u"o,áni situace' v níž se chování odehrává, determinuje zprisob tohoto

chovant''''í 
p,y.hologii se odlišují formy a druhy motivú.. formy jsou vyjadŤovány

takoÚmi termíny jako potŤeby, zájmy, ideály; druhy motivťr poukazují na jejich

tlntie'ni obsah, tj. na konkrétní uspokojení, jehož má byt dosaženo (potŤeba
,a,,p"ti,jistoty), 

nebo, což není zcela pŤesné, navychozi motivační stav (hlad).

Zu,,auláa"i formu motivri jsou pokládány potíeby ostatní formy motivri se

z potŤeb vyvíjejí. Druhri motivri je mnoho, zásadně existuje následující tÍídění

iahú motivú: l. biogenní či fyziologické (motivy vyjadŤující biologické potŤeby

organismu, jako je potŤeba potravy, pohybu, odpočinku atd.),2. sociogenní či

psychogenní motivy (vyjadÍují potŤeby člověka jako sociální bytosti' napŤ.

potr.tu vykonu, opory' kompetence atd.). Existují pokusy Sestavovat indexy

konkrétních druhfi motivrž od několika málo základních lidsklch potŤeb či jejich

kategorií až po desítky konkrétních motivri. Některé z těchto pokusri uvádíme

dále' Motivy vyjadŤují tendenci k odstranění rozporri ve fyzické rovině lidského

bytí.
Pojem potÍeĎy vyjadŤuje základní formu motivu' a to ve smyslu nějakého

deficitu (nedostatku) v biologické či sociální dimenzi bytí. Je však nutno rozlišo-
vat psychologick;f a nepsychologicky (napŤ. biologicky či ekonomicky) vyznam
pojmu potŤeby. Energetická složka psychofyziologickych potÍeb byvá nazyvána
popud (angl. ,'drive..), ale tento termín se zdá b;ft nadbytečny, chápeme.li pojem
potŤeby čistě psychologicky jako stav puzení k aktivitě, která je zkušeností
konkretizována, tj. zaměÍena na dosahování určitého cíle. V psychologicky
pojatém obsahu pojmu potÍeby jsou obě stránky, pudivá (dynamická) a direk-
tivní (naučená konkretizace, zaměÍení na ci|), již obsaženy. Biologicky pojatf
pojem potŤeby má jiny v.fznam: vyjadŤuje stav fyziologického deficitu, stav
porušeni vnitŤni fyziologické rovnováhy organismu (homeostázy), pŤičemž ně-
které tyto biologické potÍeby nemají psychickou odezvu, a nezakládají tak ani
Žadnou vnitŤní psychickou pohnutku (napÍ. nedostatek určitych substancí, napŤ.
vttaminri apod., není pociťován jako motivační stav). PotÍeby jsou zák|adni
rnotivy, které vyjadŤují nedostatky na irrovni fyzického i sociálního bytí člověka,
a cílem chování, které je s nimi spojeno jako instrumentální aktivita, je redukce
těchto potŤeb, jež je proživánajako rrizné druhy uspokojení (nasycení' odpoči-
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nek, pocit írlevy pÍi vyhnutí se nebezpečí, pocit jistoty' uspěchu, osobn
vyznamu atd.).

A. H. Maslow (l960) razil pojem metapotíeby a vytvori| teorii.,metamoil
ce,', jíž chtěl vysvětlit fungování v1yvojově vyšších potňeb z ,,biologicky za
nych hodnot Života... Systém těchto vyvojově nejvyšších potieb je vyjá
v pojmu sebeaktualizace či sebeuskutečnění, které vyjadŤuje touhu člověka
dokonalosti a osobním rristu. Seberealizující se lidé jsou, podle Maslo*u, moti
vováni něčim vyšším, než jsou prosté fyziologické a sociální potieby, mají poci
vlastní ceny a sebeucty, pocit' Že někam patÍi a mají někde své koŤeny; pod
kou toho je však uspokojení v oblasti základních potÍeb a zdraví. Vši
,,metamotivovaní.. jsou oddáni nějakému ukolu, nějaké ,,milované práci..,
vzdávaji se něčemu nadosobnímu, nesobeckému. Pňíkladem je žena, která
oddala svému kolu byt matkou, a u ňady žen ,,mit dítě,. je nejvyšším stu
seberealizace: ,,chci.. se zde ztotožřuje s ''musím.., povinnost s radostí.
metapotŤeb jsou určité životni hodnoty a tyto potňeby jsou spojeny s ,,morá
volními vlastnostmi.. (Maslow); duchovní hodnoty jako ideály jsou vpojeny
vlastniho já (spravedlnost, pravda, svoboda atd')' Hodnotami jsou zde vy
né aspekty života, biologického i kulturního. Člověk dosahuje a usiluje o
žení určitych materiálních a duchovních hodnot a systém jeho motivŮ je v to
smyslu vytváŤen určitj'm systémem hierarchicky uspoÍádanych hodnot. V poj:
mu hodnoty je současně vyjádňeno funkční propojení motivťr a postojri (
tících vztahri): hodnota pŤedstavuje určité pojetí žádoucího a chování směňujs
k dosažení žádoucího a k vyhnutí se nežádoucímu, k prosazování žádoucíhq
a k eliminaci nežádoucího. k obhajobě žádoucího a k odmítání nežádoucího,
pŤičemž pojetí žádoucího se generalizuje ze subjektivně žádoucího a nežádoucí.
ho na obecně žádoucí a nežádoucí, z konkrétních cílri na abstraktní principy.

V souvislosti s odlišenim zák|adnich (fyziologick1/ch a sociálních) a vyšší
potŤeb (metapotňeb) rozlišuje Maslow i dva odlišné vzorce uspokojovdní: vzorcem
uspokojení základních potňeb je jejich redukce (redukce hladu nasycením, re.
dukce strachu dosažením pocitu jistoty atd.); vzorcem uspokojení metapotŤeb
(tj. potŤeb spojenych s r stem, seberealizací) je naopak indukce motivačního
stavu' takže se tyto ,,vyšší potŤeby.. stávají fakticky neuspokojitelné a jejich
motivační vliv je trvaly, což je charakteristické pro zájmy. Avšak pojem zájttu
patňi v psyohologii vribec k nejproblematičtěji a nejrrizněji vymezovanym poj.
m m a je obvykle chápán čistě operacionalisticky jako činnos t, na niž je člověk
ochoten vynakládat usili, peníze a čas, anebo, velmi Ítzce, jako trvalejší snaha
o poznávání něčeho. Rozlišuje se asi 15 nezávislych dimenzí zájm : technika
pňírodověda, hospodáŤství, politika, hístorie, hudba, umění atd.

W Arnold (l969) odvozuje zájmy z pudri, napí. zpudu ke zkoumání a k urně.
leckému tvoňení s tím rozdíle m, že zájmyjsou, na .oidíl od pudri mající ch vztah
k organickym proces m, zaměŤeny na psychické. Naproti tomu G. Murphy'
(|94.7) spojuje zájmy se,'světem hodnot.. a považuje je za podmíněné prostŤedkÍ
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- .,'t.,lv1tní ho<lnot (člověk napÍ. ztrircí zájem o vstupenku na koncert. kdyŽ se

ť:il.;:.j;* .ur'u."' pianista' ktery měl privodně yys1ounit' nevystoupí). To

l.1,'^ .*.lnri specifické pojetí zájmu, kieré poněkud splyvá s pojmem pozornostl;
i e  i l t c '  " " " '
]'' i;n-'y vy,tupuJl slce 3ut.o p.o*ir"dky, avšak d|ouhodobé: napň. čtenáÍské zájmy

1..1,,,-,'rostie<lkenr uspokojováni dlouhodobějších tendencí,. specifikovanych na

J'"-]'j  ̂ nt",ti (piiroda' hi.,o,i", společensky román, ,,krimi..' erotika atd.).
U f C t t c  

' " ' ^ * ' - -  
- "

7^iefi iezameren o.', ,fé.y po,náiáni,které je tu prostiedkem uspokojováni:

í"i.r,,,, ,o*anu napŤ. u*ozR..i. čtenáÍi identifikovat se s hrdinou - tzv. zástupné

i!'.T.ili ;j,oiileni,', ueeni ei učení podle modelu, o němž hovoiíme v kapito-

t" o rrenezi osobnost l '. 
N',],,.,rtlti tomu záliby (.'koníčky..' ,,hobby'.) jsou zaměieny spíše na činnost'

o.;:]';;'..;";;;';ilil 
uspokojování (irizné druhy sportti, zahrádkáŤství

.^.t t Mnohdv se však zájmy i zi tby spojují (napŤ. modeláŤstvi, turistika

i::: i ;.;;é t'qsa ci'a'ukte.l,uje žájernjako ,,shodu mezi určitymi pÍed-
A P L ' V '  ' "  -  '

měty a sklorly oso:{ ,uj:^uj,"ise o tyio piedměty, které díky tomu pŤitahují její

pozornost o u,*".,'u3i;e;í"člnnost.l' v této charakteristice je naznačeno. Že

)áimy pÍedstavují jakous1 extenzi či extrapolaci potŤeb, ale za 1akych podmínek

t rri clocházi, není dosud vysvětleno.

Faktorov anallza motivLc, se pokouší stanovit konkrétní motivy chování či

tzv. hormeticke dimenze (J. P Guilford, 1959), tj. dimenze motivace, pn'ky jeji

struktury' Tyto faktory či dimenze motivace jsou ovšem stanovovány zpťlsobenr,

ktery současně, jako Řaždé faktorování, určuje vysledek (závislost vystupťr na

vstupech je ve |aktorové analyze zv|ášté vyrizná). Fyziologické potŤeby závisí

ovšemname tabo l i c k y ch změná chp robíha j í c í chvo rgan i smua l z e se , pod l e
Guilfor<la, ptitt, zda, jLko napÍ. hlad, jsou jednotné poya-hy^. P. Th. Young ( l9a8)

napr. ukázal. že trysy vyt.a,,,.ii nejméně jeáenáct rriznych forem hladu vztahují-

cích se k jedenácti ,š,aÁ,y^subsiancím (uhlohydráty: tYky, proteiny. vitaminy,

sril at<l.) a že tyto ,,specifické hlady.. jsou reakcí na pňíslušné deficity (napŤ' na

nedostatek určitého uitamin,, V těl;). U člověka vystupují spíše tzv. apetity (chuti

na určity druh jídla), které jsou naučené a vyjadŤují často spíše návyk než

potňebrr (návyk kon,l,*ouut určité pochutiny, jako je napÍ. káva).

Podobně je tomu u člověka a <lomestikovanych zviÍatse Sexem; vyjadŤuje spíše

nauČenou apetenci, tj. návyk, než skutečnou fyziologickou potÍebu determinova-

nou hladinou pohlŇních hormonri v krvi' Podle Guilforda tzv. pohlavní pud

u člověka Sestává z více komponentrj, které jsou u rriznych osob rťrzně zvyrazné-

ny, a kromě toho existuje specificky ,,muŽsky pohlavní pud.., ktery se objevuje
jen ve faktorově analytict<i'ch vj'zkumech mužri;jedinec s mužskou sexualitou se

vyznačuje následujícimi viastnostmi: není sužován pochybnostmi o své potenci,

3e piesvědčen o toln, Že mužijsou nadÍazeni ženám. má antifemininrrí pocity
(rníní' že žena patŤí do domácnosti)' chce milovat hezkou ženu, má rád Ženu se

sexappealem a čte rád milostny román. Tento faktor je protikladem touhy po

,,rnravní čistotě.. (Guilford). Na tomto pŤíkladě je demonstrováno' že ve fakto.
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ffLil:'ilí:# T,:'::.tlen.í 
vari abi |i ty urči t ch katego rií ch ová n í, o iden tifi

faktorri sexuálniho .ii::::]'':: 
určují - v našem pi'p"al i"jy o identifi

V tomto SlŤvqlll ."lol1l]'.::sp. 
sexuálních postojri.l. 

'_- "'.j

Í,ť, ::;,::o:Tff 
pa k by l y fa k ;;#il:';j #",,]i]* 

" 9n u s p e c ifi c k é m o fi v aprostredi, potňeba...lfi":"^,-T"Y:.1::.Ý!" prostŤedi(napŤ. p"li.u" komfortniB;'.'.ff: l !il[?1* l: r " e p r.' *' i i : fi í,'t"T:'jJ: l: ffiT b a k o m fo r t n i t1i
pu b I i kace, i eiiž r ozs axul."i* :'.:.' i:!i:' p o t Ťeb u' p r"'"r'l* i'il3J*.] ÍTl|lpu b I i kace, j ejiž r ozsah ;. o..'..o'ilJ i# T: l'..1j:'Í**1*'....1 i,eií
i.j',..: í'TJJ:JI.",J,' L i i::: :líl.$;;;, J á k t o ry po t Ťe by ##'.',.:il: *potňebysebeurčeníu:::":*;'*"ff 

í1*lJ.l:',I"ď"".$:'*"č5?lL*Ťl;
i'"#iJ::*::*.::::: 

jiné po-tŤebu ,á.uzouan| ,,stádní ot-tcl..) k D^.-r

i;'Í!Iio"-oumotivací,raněae.'r.l.iii'-"""#'l^[;l'"#l1Íffi ''T:,?.'ru',:

ii:í']ff :Í'?'J,;;:lťT'i^ ,"i""i,;";T'í#'?ťl:#'":H'}"f;..'":Jii
známo, zd.a a;ot .ol].|^1 

dají psycholosic!1 obtížnl-i.nt"e;;;;]; j;;;i:',Jáffi"ff [1iiu:';:l":í$ru-l;:''::Hil:r*dil*I
.' i' "u;' ičT.x|*::?; 1 i í#'j;'l5 lx'.""T.. :. i ul (,, ergy. . ) u .,, u uč. n é'o.i.péče. sebeuplatnění j..11{.assertion..); ',1iilT,l,l1!i;'xlj"Í':PŽivě, rodičovJň
manŽelství' jáství. Motivy 

" 
'"n.i...1" í^J'Í]-,-;:1111men11.. jsou: povolání,

nezávislé. Faktorová 
ttvy a sentimenty jsou n.avzájemu n'f.k.o."ch osobnosti

do.spěl C";;ii";;.ntm 
postojri. jimiž miní určité 

"r'.",l"i" určité situaci,
a kieré .'""eir.,.fi.'l"ulim faktorri.' uj::-: 

!,i,i"i,^,),",,, motivace ,to-pl.*ul. Jio ;;;''T' JT"Tff ': "]'^ ;Ť1Ť: 3 I, :'. . it"' o "" J'.y m o ti vačníhokomplexu,pronějžlep:..,ž.i;;.'o,;.##;iil:?:;JT"1l"Jentymotivačního
'.nalvn| pňáníjá... sk'o'n věňit ..',. 

"".an.uiaa uru,ini,,ií;;';lll.i'.:#.:i;racionalizování, rychlé .:''oáouJn;. 
jo: .o chce osoba ráda učinit nebo

f1fu : il1!.u8T,?;l 1': i: lJ'ff ill r,T.:i? : ::. { ;*'o' ",lu 0,, o c, p o r pro.
.;sou reá|né a souvis .'znamená,z",,rayzé),l".#*jg:."'*',,l",..#,í:5#.i"Íil.ě.^ť::;:
fundovanou o;.Jil;; #;^:ť:r: Y::i:y pňedmět' pak má také dobŤe
cíIe v této Jbil;."::,T..':':-Yh.' s jejichlpomocí mriŽe dosáhnout svého:;:J"fi il|l"' j'.^i"11i.;."".;"",.i{:"í!r?:'.il[TÍJ'.xlt"::;fi l;:. .. g,.'i. - t ';".J?':ili:::l #' fJ.i::l [" ?rilÍÍ' {' j''T{'". lííť'ÍiSe o to zajímat,.), '.'?; ,:l.'Yuti'ouonJ*i:,-:g9.., a koreluje s fantazií (+O,5l);

fi *.:'f;i;li'?;:"ffiT:Í"Ťm*}.i"r"g.ti.;'o,,..'i"',-iastejnědeterntinova"e i*oJ""" či, jak Cattell ,,u:.o"-T'.^^:.yvL.adňuje' 
tedy biologicky

;?J"ff ,ilffi '.T.'l*''á"l.r.-ei"til1;.ltlli,;J;;'x.ll'"J;.#r"ffi í
s', nevědo m o u - o. i.'*'":: l':: j:"1.'.P.... ry kom pl e x ; *il;iloon en t s ouvisí
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Nově-ii rozlišil tento pŤedstavitel faktor ové an:lyzy integrované a neintegrova.
né složkl motivace: integrované reprezentují faktáry ,,b"iu.: a ,,gamma..' nein-tegrovatté,.alfa..a..delta..tnevědomí,); jsouio r"m'v?''r,eho ňádu. Korespon-drrji poněkud s pojmy vědomí u n.uéjo.i, neboť k neintegrovanym faktorťrmparií zť.ást i  ivědomé aspekty'  a naopak. integrované to' ion"n.y nenrusi bi7tp|nč rěcionte (odpovidají psychoanaIv.;.I.l'-,io;'.i; 

;;.; Superego). K zná-zornětlí sIožit ch souvi slostí-motiuíí.nou áni^ zivedlcut.t"ri-ooel,,dynamické
sitě'.. kterou tvoňí svérázně definované motivy (,,..gv.),-,'"ntimenty.. a postojea která vyjadŤuje zásadu: činíme,4' abychom í"r'ii.'eíi, u' 

"o, 
tím bylo možnodosiihnout uspokojení C(napŤ' muž se chce 

"",ei|.ie.i"j"í', "o, 
si udržel místove velkérn ooon'o:;':ll^:l9.I"J dost.peněz u mot,t se oi""jq.V psych ologii by ly prosazován y Laké fenom,:li;i ;;;;,stt my motivr,' kterévycháze|y z pouhého pozorování, popÍ. 

^z klinick1i'čh ,tu!.no,ti, a které jsoureprezentovány celou Ťadou indexri s rrizn.fm dčiJ;;;vri. Nejobsáhlejšíindex motivri. jak sám Ííká, potňeb, podal p.á.ounit. H;;;;;;;", psychologickék I i n i k y H. A. Murray ( l 93 8 ); 1o tňeby byly.určeny@;;;;;;benr : čtyŤiadvacet
ilil i il : ilr t l'":'""""Jf J' l"xT: :*!i!' -o' :l :1i.,1 t | " r tv' I o s ud k v' bvr y p u r
Šlotedyožp,u,š,á,ip,v.r,"áidffi ;iáfl.[I:i'''.'I]"*Jffi i'':?,'-H-ffi *
;J*||,ffi:roffi ňady testš, are-tate tii"i.ií.rlo,íouo,, a studiem

Murray'pak sestavil index' tzv. viscerogenrrích' (fyziologickych; potŤeb, v němžroz|iši l : l . potiebv 
I1"9Ť'j].í'..a.'.".fv (n1nj.. potŤeb-u pá,,u,y,dojmri atd.),2. potňeby vy,a<tiu|ici 

:"ibylÍy. r,'ápr.,po'rebu exkremántace; a 3. potňebyvyjadňující vyhnutí inapi. sr.áariíi'aÁ] no.tu, 'i.e u,J;..}iz .l',o index je všakneup|ny (chybí zde napi. potr.ou uvr,;;í ,. vyčerpání, projevujicí se potŤebouodpočinku a spánku). yr*.ov,au ,,J.e,,io,,"r,ág.,*l.n í.ii"t o"o obsahuje 20zjevn1i'ch a 8 ,,skrvtyctr.. potreu,',d;l".o",'""itrni atto'ry;j uvlaozu:ící obecnétendence' K romu oripolrtr"rou- rI,,"o.J"t.rr^il;r*1., o,Jru cbarakterizujisplŠe jednáni a neisou již motivy 
";;T smyslu (napŤ' nesmělost, tvoŤivost,ProJekce obiektivita' impulzivno,i. lni iuo"anosl 

a áa|šít. K indexu psycho-8enních potreb piida.| pak ještě 'J* jál.i.h. 
..Skryté;;.;;b;: souviseji s me-cnanistnem potlačován.í , d";i ik;;.; 'T"l i"e. 

"g*í. i"."á",,. a sadismus)..lvtadání (panovačnost)' poznání u stiáiestui, potňeba pomoci (vycházejici z oba-
;.::.q':} ,,:"?.'.,:l^. 

u obtižné'*;;il;, pomoci). se^uuliiu' ,,VnitŤní fakto-.'o.ozneni,,.;Jí.";".il':;:fl ::it?;.:i;ffi i:f :i&'lť;ruťli*lŤiul sk|ony soupeŤici se zábranamr. I.i..j"'.r' á 
-zeji-z,pocitti víny. sl'udu. a s vyčit-

^*' 'uědo'í): dáte '" ryI.uii iJ.a;;;;;;'-; (potňeba ..ati'o.á ,tryt.,ch ideálri)
..ttatC|SITlU 

(všechnv ťormy ja'tv [ *ojiu.e.u;. ."d";;;;")'ch psychogen- .
ulcn^potreb 

obsahuje' mimo jině. tvto poti.uv' o","]J"i,,íi."; pripojeni se,o'rsc. ?Utorromie' opozice,-poddáni ' .. ou.uny' ; i l;ái lí ' se. vyhnuti se



snižová ní, poŤád k u' zábavy, zážitki, sexu, zách rany' po rozumění. Po tŤe by
puji jako reakce na vnější tlaky, resp' na nedostatky v sociálním Životě jedi

a vyjadňují napěti mezi egocentrisnrem a adjustací (proto mohou b;yt i protiklad.
né, jako napi. potňeby autonomie a poddání se).

Více se ujal též klinickopsychologicky za|oženy hierarchick! systém potieb,
ktery podaljiny americk klinick! psycholog A. H. Maslow (1943' 1954)' jenž

chápe potňebu jako podmínku udržování fyzického a duševního zdravi. Mentál.
rrí obsah potŤeb reprezentuje poslední cíle (tj. psychologicky dá|e neanalyzovx.
te|né cíle) lidského chování, a proto se v termínech potŤeb vysvětluje, a tedy
i chápe, chování člověka. Potňebyjsou uspoŤádány hierarchicky, a to z hlediska
na|éhavosti, s jakou jsou prožívány jako vnitŤní tlaky k jednání. Maslowovo
hierarchické uspoňádání potŤeb, uváděno od nejnižšich, ,.základních... k vfvojo.
vě nejvyšším, je následující:

A, Zák|adní potŤeby:
a) fyziologické potŤeby (uspokojení hladu' žízně, sexu);
b) potŤeby bezpečí (vystupují v situacích vyvolávajících ztrátu pocitu

jistoty, v situacích nebezpečí, ekonomického selhání);
B. Psychologické potÍeby:

a) potÍeby pŤináležitosti a lásky (byt milován druh;i'mi, byt akceptován
a patŤit někomu);

b) potĚeby uznání (potŤeba vykonu, kompetence, respektu, drivěry
získání souhlasu);

C. Potieby sebeaktualizace: potŤeby rea|izovat své schopnosti (svrij duševní
potenciál ,,byt tím, kym mohu byt..), osobního r stu, zahrnujicí kognitiv.
rrí a estetické potŤeby (potŤeby objevovat, tvoňit' uspoňádávat).

Vyšší potŤeby jako prožívané pohnutky vystupují teprve tehdy. když jsou

alesporl do jisté míry uspokojeny potňeby nižší (pokud nrá člověk hlad, žije jen

chlebem, píše Maslow)' V1 vojově nejvyšší potŤeba sebeaktualizace vystupuje jon

u mála lidí, kteŤí jsou dobÍe adjustováni a jsou uspokojeni ve svych zák|adrticb
a psychick1Ích potŤebách,váži si sebe Sama a respektují své sebepojetí. Maslow
nazyvá tento komplex motivri také potŤebami rústu (,,growth needs..); jejicb

vyrazem jsou tzv' metapotÍeby (jednoty, rovnováhy a harmonie, Spontaneity'
individuality, hravosti, autonomie, smysluplnosti a další). Tyto metapotÍeby,
jsou ve srovnání se základními potŤebami méně naléhavé, ale jejich vystoupeil
a uspokojování ,'posiluje vyvoj k pravé lidskosti, k vyššímu štěsti a radostl
(Mas|ow' l960). A tvoÍi patrnÉ zvláštní jednotu, neboť napÍ. pravda mlsibÝ ,
definovatelná, je krásná' dokonalá' dobrá, spravedlivá, jednoduchá, uspoÍádana' 1
nedílná, jednoznačná, zábavná. VyjadŤují však spíše možnost neŽ skutečnosl j

a ačkoli vyjadrují kulturou podmíněn! duchovní život, mají biologické uoter\ i
je to ,,druir-vyššiživočišnosti.., vyšší druh slasti (,,metahédonismus..). vyjadŤuJ' fl
potŤebu transcendence, pŤekročení každodenní zkušenosti, potÍebu vyššího
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6uchovního života a transpersoná|nizážitky (vědomí rozšíŤené za rámec empi-

. i11v t laného vědomi já. času a prostoru)., 
l principtl hierarchického uspoŤádáni potÍeb existuje několik vyjimek: l. ně-

ktci.i lidé jsou vrozeně tvoňivi, 2. u některych osob rnriže byt trvale snížena

''*nir..ce na vyšši cíle v drisledku masivní deprivace základních potŤeb v minu-

ro,ri. : někteŤí lide mají vysokou toleranci k frustraci fyziologickych potňeb

,. icslize byly jejich zák|adni potŤeby dlouhou dobu uspokojovány, mohou časem

)rrlrrit svťrj vyznanr.4. potÍeba ucty mriže byt Silnější než potňeba lásky, protože

,í,t'ini ucty se stává prostŤedkem získání lásky (milováni byvají často lidé silní

a uspěšní, vzbuzu1ici respekt a írctu). Maslowova teorie hierarchie potÍeb je

velmi rozšíňená i v oblastech aplikované psychologie (ovlivnila napŤ. nová pojetí

v psychologiiÍizeni), ale je také pÍedmětem ostré kritiky jako čistě spekulativní.

Ptlkus o syntetick inďex motivú založeny na srovnávacích studiích enrpiricky

prověienych motivti podal dánsk1f psycholog K. B. Madsen (l96l). Rozlišil

orimární a sekundární motivy: ,,Primární motiv je centrální motivace, která od

narození (nebo též po procesu maturace) je ve funkční relaci k periferním

motir'ačním impulzrim nebo stimulrim - sekundární motiv je centrální motivace'

která je po procesu učení determinována periferními motivačními stimuly...

Jinak iečeno, primární motivy jsou vrozené, sekundární naučené, první mohou

byt aktivovány periferními impulzy (napŤ. sex stimulaci genitálií), oba druhy pak

také vnějšími podněty, tzv. motivátory (napÍ' sex sexuálně atraktivním objek-
tem). E,xogenní aktivace motivri (tj. aktivace vyvolaná vnějšími podněty) je

charakteristická zejména pro sekundární (naučené) motivy. Centrální motivy
jsou ,,hypotetické dynamogenní proměnné.., periferní motivy jsou všechny ,,em-
pirické dynamogerrní proměnné'.; centrální jsou tedy lo-eicky vysouzené zpozo-
rovirného chování' jeho zaměŤení, periferní jsou odvozeny z vnějších podnětri,
které motivují, tj. stimuluji zaméÍené chování.

Madsen pak sestavil index 16 motivri, z nichž prvních deset jsou motivy
primerrní a zbyvajicich šest jsou motivy ,,emocionálni.., které jsou zčásti primár-
ní a zčásti získané.

- Primární motivy tvoŤí: hlad, žízeř, sexus, motiv péče (,,mateŤsky pud..),
teplota, vyhnutí se bolesti, exkrementace, získávání kyslíku a vylučování kyslič-
níku uhličitého, odpočinku a spánku, aktivity.

- .,EmocionáIní motivy.. tvoŤí: bezpečí (strach), agrese (hněv).
- Sekundární motivy (společné všem lidem): sociální kontakt. vykon, prestiŽ,

vlastnictví.

, Jak již bylo poznamenáno, dělení motivri na primární (vrozené) a sekundární
(naučené) je dosti umělé: napi. hlad jako motiv souvisí vrozeně s metabolickymi
Procesy (pÍedevším s nedostatkem glukÓzy v krvi) a s kontrakcemi prázdného
Za|udku, ale naučeně ie determinován stimuly z potravovych objektri a fakticky
vystupuje jako naučeny systém apetitri: podobně je tomu Se Sexem. ktery je
aeterminován koncentrací pohlavních hormon v krvi a naučeně vnějšími sexu-



álními podněty a stává se fakticky hédonickym návykem. relativně nezávis
na fyziologickych podminkách. Ptivodní vnitňní popudy (pohnutky) se konk
zuji tim. Že se v prriběhu učení zpŤedmětřují, tj. nacháze1í objekt uspoko
resp. S objektem spojeny yzore: uspokojení, interindivi<lálně rriznf'

Zdkladni charakteristika motivfi je podle E. R. Hilgarda (|962) následující:
. Projevy lidskych motivri se liši od kultury ke kultuĚe a v rámci téže kultury gc
liší od osoby k osobě (rozdíly v naučené konkretizaci), protože jsou determino]
vány kulturněhistorickymi zvláštnostmi života lidí v té které kultuŤe (vliv nábo.
ženskfch pŤedstav, morálnich norem' tradic, obyčejri atd.).

- Stejné motivy se mohou projevovat rriznlmi zprisoby chování: napŤ. nepi{. .
telstvi nebo averze vriči určité osobě se mriže projevovat napadáním této osoby :
nevěcnou kritikou' pomluvami apod., ale i tím, že se jí vyh;fbáme. '

- V témŽe chování mohou b:i't vyjádŤeny r zné motivy: návštěva divadla mťri6
byt u někoho motivována zájmem o divadelní umění, u jiného demonstraci
sociálního statusu (,,sluší se, abych se objevoval v divadle..) apod.

- Motivy se často projevují ve skryté formě (substituční chování): napŤ.
motivem krádeže nemusí blt u dospívajících zisk, ale ziskáni obdivu u vrstevní.
kii v partě.

- Každy jednotliv]f akt v chování múže byt projevem několika motivťr: vědec- 
.

ká práce v laboratoŤi mriže byt motivována ťrsilim o objevování, ale i touhou po
získání prestiže a finančním ziskem - všechny tyto motivy mohou prisobiť
současně.

Vyše uvedené indexy motivri podávají obecně lidské motivy, které vyjadiují
obecné podmínky lidského života, ale cíle lidského jednání jsou velmi individu.
ální' variují s interindividuálně odlišn mi zkušenostmi' A tak individuálně
vystupují velmi specifické lidské cíle jako individuálně naučené motivy, pÍičemž
se na jejich vzniku podílejí známé principy učení (napŤ. naučeny strach ze psú
vycházejici tÍeba z asociace konkrétního psa s ulekovou reakcí). Většina nauče.
nych motivli vzniká patrně transformací prostŤedkri v sekundární cíle a asociací
určitého objektu nebo reakce s dosaženym uspokojenim (tak je napŤ. možno
vysvětlit vznik některych deviací sexuálního chování' napŤ. masochismu jako
asociace vyprasku se sexuálním vzrušením, jak to ve svych vyznánich popsal
J. J. Rousseau - to, co je asociováno s pŤíjemn5im vzrušením, se mriže stát
sekundárním cílem). PŤedevším je to však pňeměna prostŤedkri v cíle, kte je
experimentálně potvrzena uŽ u zviÍat: to, co se stává opakovaně prostŤedkern
k dosažení cíle, se vyděluje samo jako sekundární cíl (u lidíjsou to často peníze,
ale i kontakty s osobami' které subjektu pÍinášejí určit;f druh uspokojení, napÍ.
když potvrzují jeho sebepojetí, informují ho apod.).

J. Reykowski (196.l) v této souvislosti hovoňí o získávání noqf'ch potŤeb apiše:.
,,Ziskáváni novych potŤeb je proces, jehož podstatnym elementem je pÍetváÍeni
vnějších požadavkri ve vnitŤní, tzv. zvnitÍilování (internalizace). Ale člověk
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^t"|.lírá nejen poŽadavky, pŤejím iL také vzory (stanoviska, tvrzení' zprisoby

|žia", atá.;. vzory '" iiší.oď požadavkri tim, že jejich pŤijímání nezahrnuje
Jo'''.]".tu vněišího pŤinucování'l. Geneticky vzato,jsou vnější a vnitňní poŽa-

lli" 
"á.i- 

ootis,'i,rn, ale mají i mnoho společného, napÍ. mnoho vnějších

iiu"á."r..r jsou pravidla splnění vnitŤních požadavkri (napŤ. pravidla, za nichž
,:;;;", zist.ut iioto1. Avšak vnější požadavky se také často mění v požadavky

]:.il' to' co bylo nejprve napŤ. pŤíkazem matky' se stává vlastním vnitŤním

]-..."tiu.., napň. mytí rukou' udrŽování čistoty těla a oděvu v bec, zdravení

]"'l*a.r a známych atd. Rozhodující roli v organizaci chováni hrají emoce'
'"]]* 

.""ri podstatu odměn a trest , vnitŤních i vnějších, které nejen rozhodují

". 
.*. '|ak se člověk chová, ale i proč se tak chová. A tak je zejména

i,i,inoia,i emocí, tj. asociace určitych podnětťr s emočními reakcemi. vycho.

í'il* utváÍeni novych motivti, napÍ. podmiřování strachu vede k vyhybání

J."u,eity- objektrim a činnostem a podmiřování pÍíjemnych záŽitki naopak

t;.,i.r' uynr"ááuání. Tak se nazák|adě učení (individuálních zkušeností) vyvíjí

inálulouani systém apetencí a averzi s pííslušnymi rnotivy. Dalším zdrojem, jak

uz uil'n", je napodobování modelri a zejména pak drisledky vlastního chování:

'a-. t".'denci neopakovat nepŤíjemné, a naopak opakovat pŤíjemné zážitky.

V tomto smyslu jsou sekundární (získané) motivy funkčně spojeny s odměnami

a tresty, které jedinec zakusil, a jsou tedy naučené tendence k apetencím

, o,,,ží-, tj. k vyhledávání pŤíjemnych zážitkri a k vyhybání se zážitkrim

nepŤíjemnym..Zlijmy: 
jak j1ž bylo uvedeno' jsou zvláštní formou motivťr, velmi nejednotně

pojímanou, ačkoli jejich vyznam a vystupování v každodenním životě je

zn,ačny a zdá|o by se, že jejich vymezení by nebylo obtížné. Projevují se

preferencí určité poznávací aktivity a irčastí na ní, na pŤedmět zi$mu se upíná
pozornost, je lépe zapamatováván a ve vnimáni vyčleřován (D. E. Super,
1964). S. Lacerbeau (1955) rozeznáva v určování zájmu tŤi prvky: l. mobilizaci
pozornosti, 2. cltovy vztah a 3. snahové tendence. Nejde tu o pouhy pŤíklon
pozornosti, ale o zaujaté zabyviní se něčím, pŤičemž dominantou je tu
poznávání, ale není to totožné s potŤebou poznáváni; zájmy pňitahuji pozor.
nost trvale a aktivně a subjekt je ochoten pŤinášet pěstování sv1fch zájmri rťtzné
oběti. R. Meili (1961) uvádí, že analyza zt4ml vede často do hlubin osobnosti,
v jeho pozadí stojí nějaká potŤeba, event. cel! komplex potŤeb. V tomto smyslu
jsou zájmy také hlubši než tzv. ,,hobby..' jež W. C. Menninger (1942)
charakterizuje jako činnost, která uspokojuje sama o sobě, na rozdíl od
činností' které jsou uspokojující proto, že vedou k určitym užitkrim; to platí
t pro ,,koníčky.., které však jedinec mriže pěstovat, i když mu nepŤinášejí žádnj'
užitek (jako jsou napÍ. rrizné druhy sběratelství, do nichž se investuje, aniž
by se očekával zisk). J. P Guilford (l954) uvádí následující kategorie a faktory
zájmň:
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Uspokojovánizájm je analogické uspokojování potŤeb rristu A. H. Maslova:také zájmy jsou neukojitelné a s jejich uspokojováním se zesiluje jejict' 111otivuiii
naléhavost.

Typy osobnosti

,,,Í běžné Íeči se často používajívyrazy jako,,měšťák..' ,,intelektuál.., ,,byrokrat..
nebo také ..Ěouma.., ,,balík.. apod' Tyto vyrazy vyjadŤují určitou svéráznost

daného jedince, která však nepŤísluší jen jemu, n1fbrž ňadě dalších lidí, kteŤí tak

v rámci určité svéráznosti vytváÍejí skupinu, označovanou jako typ. Blt typick;f

znamená byt svérázny, rázovity, ale nikoli jedinečny' termín typ vyjadÍuje sdíle-
ny svéráz, charakteristiku, která je vlastní celé skupině lidí, nikoli všem, ale jen

některym lidem, kteií mají něco vyrazně společného a kteŤí se od sebe v Ťadě
dalších znak liší (napň. rirovní inteligence, zájmy apod.).

Člověka charakterizuje pÍedevším jeho individualita, tj. osobitost, jedinečnost,
a to nejen psychická, ale i fyzická, která s pŤibyvajícím věkem po určitou mez
narťrstá. Současně se však u mnoha lídí projevuje jednota individuality a typu,
tzn' že jsou jedineční, ale současně mají s někter1fmi lidmi něco společného, co
1e v.vrazně charakterizuje jako určitou skupinu. Vyše uvedené pňíklady jsou
piípady lidového typizováni. Ale i v oblasti rriznych věd, umění a líteratury se
objevovaly pokusy o konstrukci typri, tzv. typologie,napÍ. typy kultury učitele,
ňidíciho pracovníka' básníka atd. A idea typu sehrála driležitou irlohu v literatu-
ie, divadelním umění a jinde.

Psychologické pojetí typu vycházi z poznatku, že psychické vlastnosti vytváÍejí
určité syndromy (soubory), které mohou b1ft charakteristické pro určit! počet
lidí. H. J. Eysenck (l987) soudí, Že pojmy typ a vlastnost ve smyslu faktoru jsou
vyznamově téměŤ totožné: Ťekneme-li napŤ. o určitém člověku, žemá vlastnost
druŽnosti nebo že to je ,,družnll typ,,, znimená to v podstatě totéž. Někdy však'
p'okračuje Eysenck, pojem typu poukazuje na tzv. bimodální rozdělení určitého
st<ore získaného testy. tj. dělení na dvě kategorie, napŤ. inteligentní/neinteligent-
nt' zatímco pojem vlastnosti poukazuje na unimodální a patrně též normální
rozdělení, avŠak pŤesto mnohé, co Se Ťíká o vlastnostech , |ze Íici i o typech.
]loveJ' pŤedstavuji typy krajní hodnoty v kontinuu určitého škálování a tŤídění
vtastností od vylučujících se kategorií je upouštěno: nelze Íici, že existují lidé
:uSt| 3 hubení. vysokého nebo nízkého vzr stu ani jen inteligentní nebo neinteli-gen-tni; mezi těmito pÓly existuje pňechod, a ten, poále Gaussovy kŤivky rozděle-''l cetnosti jev , reprezentuje největší počet pňípadri.

^ 
rysenck zpňsoby tÍídění vlastností, které byly uvedeny, označuje jako dimenzi-ona|ní a kategoriálni; první vycházi ze statistick1fch hledisek ď z pňedpokladu

K a t e g o r i e F-aktory

umělecké
lingvistícké
vědecké
mechanické
o venkovní práce
obchodně-poIitické
o sociální aktivitu
o osobni pňispění
o Ťadování

uznáváni a exprese
uznáváni a cxprese
vyzkum a teorie
manipulace a konstrukce
pňiroda a atletika
merkantilismus a vrjdcovství
pňesvědčování a sdružování
osobní služba a sociálni blaho
pisaiské a poČetni činnosti

134 135



kontinua hodnot. druh.ije'určitÝm zjednoduŤ"t. a pňechodné vlastnosti t
oběma po|y kontinua v1l^uiuje iátá'i."i."'né.,NázIu';;;.J;l,ou pak vy;3 ";.'H:'$i::H'J?ffj i* ffi Ji, r t".. i.; * ;: il ; ;;,e r cd y ses k u

Úroveř
typu

Úroveč
specifickych
vlastností

obr. l2 Typjako zobecněni specificklch vlastností 

(Eysenct, l960)

Eysenck sám ztotožfir .

lá ".ig" i* ;;;1i.;li:".#T il::' : ::1T::, 3IJ ::: o s o b n os ti' n e bo ť p od|et.ť.:f i:JT:.ff 1:."*i"'ii:J'ffi ff1t.#'.?.ÍUffi*T:'o identifikacifak t o ru, k ter1i s t oj í'" .r*,"'.v' a ffi :T ll'':::ril r.'ffi:

Silnějši čáry spojují rysy vytváÍejícitrs. Čísla vyjadiují koeficient korelace mezi dan mi rysy'obr. l3 Interkorelace psychick,ich vlastností sdruŽujících se v syndromu (Cattell' 1950) .]i

Skepticky se k nsvchol"9i:kél" 
ryjetí tv1y.s11ycr G W. A|lport (|961),ooat $něhož teorie typu neňiká 

.nic víc. než. že *ei.i llae jsou jin:Ím l.1i#l"':i#o.T-i,.:'j:,:::'-'l'';;fr .iln,.o,,ek.podle","nlo,".1"";jťfiliF!ri^ťt:Iďriiij:ť;;i{ii::Í:,FiJÍ{é'*1*l':ť#illh o' p o d s ta t n éh o, al e zd, atéka 
" r'"'" t ".iiit 

u o. o nn o-, i " "lve".i :: :," ̂ , ť :Í| i:; tl'136 
t

iŽby|o poznamenáno,-pŤíslušnici téhožtypu se v celé Ťadě dalších h'edisek odiebe mohou odlišovat. Mnohé nevědecké íypotogie..n.. Átiig"orují a prezen-tujíurčit;i typ jako vyčerpávajíci 
"nu.utijÍŇ";;;;;".iffi; $py r znychfiterárt.lich, fi lmov;fch a divadelních,,hrdinri.. tzv. socialis.i"tZt" realismu).

[/rovně;

Typu

Rysu

Zvyku

Specifické
reakce

Obr. l4 Eysenckriv hierarchick;f model organizace osobnostr

Prvni psychologické typologie, tj. pokusy o konstrukci typri, vznikaly již vestarověku. PĚíkladem jsou 
- 

Hippákratovy 
. typy temperimentu z konce5. stol. pň. n. 1. '"':ť.:::typ.logiir.y 'y.te-;. ponaoani-",trologické tŤidění|idí podle data ieiich narození oá ouuna.ti ;.*."i;;;Ě.".u" z období asi3000 tet pr' n. l. iuauyronsiiÁ.1.Ě"'é;,!?," 

:o byly fyziognomické typy lidí'které udajně jako první,s::..""]l Py.h;;;,i. v 6. stol. pŤ. n. i V minulém stoletía na začátku našeho stoleti uyty oíuue.ny]<onstiruční 
i,oái.,i", které vycházelyze spo.;ování osvchick;ych urá.ino.ii , iipy .tuuuy těI; (Ro;;;n , |826:Sigaud,l908. a dalŠí). v iisté.oobe yi*;!:'.i'!;"' p,y.r,""""iviir.ivytvorené typy .anáIní, orální a genitální' re;icn vycrr|ai.tďl":* :*ť'i!,opokrata, bylopozorování a je pozoruhodné, z" 

,"i".r'j 
pozorované souvislosti Hippokrato-vych i p syc h oa n ai y tictych' .Jť ;;':, o-š ii y,,vlsledky empi ri ckéh o vyzkumu.vtastnosti tvoiici určit.il typ spolu.častě.1l vyrazně nesouvisejí, protože ,,čistétYpy.. jsou extrémní 

9;ipuoi áan?h;k"';""" Vlastností. ';;;,. v psychologiipouŽivá pojem ia"at,ini,yj,,id;;j;*"e skutečno'st, Že typologie jsou spíšeIoea'|ni prípady' a k těrr1.páar. Áriii.tu, ,. n"ao.pívá exáktním vyzkumem|Íonkrétních lidí' isou odvo)ovány ,"i-"ár*, nikoli empiricky. NěkteŤí lidé se
tcmlo ideálnim typrim je" 

" ".cJij* 
i."*'rlg'ižují. IdeáIní típy byly objeveny. psaclho sto|u. nikol i 

.v laboratoňi ' ton,iutu1. Al lport.
,",sKutečnos t. že typy,'jat .;9 p*'"".";r..,r''a,,p.r.,gl"' se reálně vyskytují jenil."no' značně omezuje. prakiické, nupr. p.v"r,oalugio.ti"tJivuziti typologií.

*}iiiJi -:T:* **:li 1ť'ť1* :é.1i:á l ";. .,i.i" ; ; . ",.. Že .. re d u k uj in,v.r'orogi"r. ;";;;;;;"eho. rde," .,:t"$iH;fXi:l#.liJl'#;



individuální rozmanitost (P R. Wellhofer, l977). Nutn é je odlišení typú
kilch proces a typ.ú osobnosti: první vyjadňují typy aktuátních p.o""'.i, á.u
typy dispozic. Dále se budeme zabyvat pouze několika psychologicky nei
znamně1Šimt a nejpopulárnějšími typologiemi, které byly vytvoňeny v
polovině našeho století jako typy vlastností osobnosti. Pozdě.ii typotoei
pokusy zeslábly.

(podlcG. W. Allporr& 1937)

A- P -- jednotlivé osoby: schéma naznačuje, že jedinec JAN mriže pŤíslušet k více typrim a žc
pŤislušnost k typu osobnost nevyčerpává.

Obr. l5 Typologie a individualita

Typologie extraverze a introverze
Autorem této pozoruhodné typologie, která vnesla do psychologie dtt|ežiti:
pojmy extraverze a introverze' byl švycarsky psychiatr C. G. Jung (l92l),kteÍy
se rozsáhle zabyva| srovnávacím studiem dosavadních typologií a vlastní typolo.
gii pak sestavil na zák|adě sqfch klinic\fch zkušeností a své teorie psychiky'
Stručná zminka o této teorii je nutná k pochopení Jungovy typologie.

Jung rozlišuje čtyri psychické funkce, nezávislé na obsahu: racionální myšleru
a citéni, iracionální čití a intuici' Čiti a intuice pracují s dojmy abezhodnocen|
intuice je ,,vnitŤní vnímání... Myšlení ve spojení s čitím vede k empirii a ve
spojení s intuicí ke spekulaci (intuitivní myšlení). Myšleni je hodnocení prostred.
nictvim poznatk , rozlišuje správné - nesprávné. Citění je hodnocení prostied-
nictvím emocí, rozlišuje pňíjemné - nepŤíjemné' Myšlení a cítění informují; prvil
o faktech, druhé o hodnotách, proto je Jung označuje jako racioná|ni funk@,

ri
' '  -- 

t-.

r38 r39

rl^li citění je obvykle pokládáno za protiklad racionálního. Racionální a ira-
'|l],;i; 

r""t"e se doplĚují:je-li někdo vědomě racionální' je současně nevědomě
C l u t  ' -  '  -

l.lrcionálnt. a naopaK. Řo,useni uvedenych funkcí je nutné, protože určují
''"-..,',',u 

obou zákla.dních typri, introverze a extraverze. Pozorujeme-li lidi, Ťíká

)1'I'.il.nn' 'i iŠťujeme' že někteŤí jsou koncentrováni na sebe, jini na své okolí.

|.^"^"" j"" zákiadni životní vzLahy, které vytváiejí habitus (celkovy stav),
'l']^"*Jr 

tak zážitky i jednání. Projevuje se v nich zaméieni životní energie
I  t 'u ' ' "  '

l t i b i d a )d c r vn t t , r 1na sub j e k t ) nebonavenek (naob j e k t , o ko l í ) . Pod l e t oho t o
)u'er.ni lze pa.k lidi tÍídit na introverty a extraverty.

- Extravert: Je Vlc zaměŤen navenek, na realitu, na objekty, je společensky

-,,ln|;";lv^otevÍeny, pÍístupny, činorody, závisly na mínění ostatních, myslí, cítí
L s r " -

ol.ana ve vztahu k objektu, je adaptabilní a prakticky založeny.

- Introvert: 1e vtce zaměÍen na sebe Sama' na svrij vnitŤni svět, žije více vnitŤně,

.a uotlu.ou fántaz1i a pŤedstavivost, má negativní vztahk objektu a vnější svět

ir" *,. obtěžuje, je uiavŤeny, nepŤístupny, spíše pasivní, zdržen|ivy, nespole-

l*šl.y' ned věiivy' ze situace se často stahuje do sebe, v jednání je váhavy, má

plno zábran.
Vědomá extraverze je kompenzována nevědomou introverzí a naopak. oba

uvedené typy mají varianty, které jsou dány dominancí jedné z vyše uvedenych

funkci v introvertním a extravertním zaIoženi..
- eXtravertně myšlenkov]| typ:je to charakteristickf empirik, kter;/ má pŤedev-

ším uŽitkovy vztah ke skutečnosti;
_ext raver tněc i tov1 i , typ: jezáv i s |ynaspo lečenskychkonvencích,pňebírá

hotová schémata hodnocení;
- extravertně čivjl typ: pŤedstavuje krajního realistu, kter;f má za skutečné jen

to, co sám vidí nebo co mu jako skutečnost prezentuje věda;
_extravertně intuitivní typ: typicky plánovač rca|ízaci vlastních citri;
- introvertně myšlenkovy typ: je to charakteristick;f intelektuál, jemuŽ jsou

myšlenky, ideje a abstrakce vice než fakta;
-introvertně citovy typ: pŤedstavy a subjektivní pocity jsou mu víc než

objektivní skutečnost, jeho doménou jsou knihy;
- introvertně čiv typ: člověk vyznačující se senzitivitou a vciťováním se;
- introvertně intuitivni typ pŤedstavuje charakteristicky snílek, mystik.
U obou základních typti, introveÍze aextraverze, vyjadŤujejejich charakteris.

tika zaměÍení vědomí, které, jak již bylo poznamenáno, je kompenzováno zamě-
ňením nevědomí. iež ie vě<lomému zaměÍení komplementární, ,,infantilně archa-
ické.. a vykazuje časio destruktivní tendence (je to nevědomá negace vědomého
vztahu k sobě samému a ke světu):

-_ nevědomá extraverze: jako kompenzace potlačení subjektivity se vytváŤí
silně egocentrická tendence jdoucí až k infantilnímu egoismu (R. Albonico,
1970):



- nevědomá introverze: nevědomě zesiluje vliv objekt , vystupují fant.o moci a vládě a uzkost z podlehnuti cizim vliv m 1atuonico), nevědomi
subjekt pŤitahován určit]fm typem lidí a upadá do závislosti na nich.
Konstituční typologie
Termínem konstituce se v užším smyslu rozumí utváňení těla člověka' nověji pn1všechny jeho morfologické a funkční tělesné znaky. Konstituení tvpolosie .^,cházejí ze souvislostimeziznaky utváŤení těla a psyěhick1Ími 

"l;'.""'ili."ilJ:dobym pŤedstavitelem konstituční typologie, která získala velk]f ohlas 
" 

E".;;:byl německ;i psychiatr E. Kretschm 
"i 

gsžq1,kterf tuto typorogii p.o,luuil díiJrnStavba těla a charakter (25. rozšíŤené vydání uyšlo u r'|,967)t.
V./chodiskem Kretschmerovy typologie bylo pozorování sáuvislostí určit:Íchtypri stavby těla s určitymi druhy psychického onemocnění. ProtoŽe KretschmerpŤedpoklád á, že mezi psychickou normalitou a psychickfm onemocněním exis.tuje plynulf pňechod' ktery reptezentují psychopuii", mohl postéze svá privodnípozorování zaměÍit i na psychicky normální osoby. K,ets"h-e. si pŤedevšímpovšiml, že osoby se schizofrenním onemocněním maji pŤevážně tzv.astenickou

a osoby' které onemocněly tzv. cyklofr en]i, pÍevážně pyknickou stavbu těla.Kretschmer hovoŤí o souvislostech určitého typu stavby.tÉta a ureiteho charak.terového typu, ale ve.skutečnosti tu jde, geneticky ,,uto, spíše o typy tempera.mentu. Zjištěné souvislosti pak byly experimentálně a staiisticky piověŤovány
a zčásti potvrzeny. Souvislosti mezi ty|em stavby těla a typem ',charakteru..vysvětluje Kretschmeraypoteticky, že jsou zprisobovány vlivem nějakého bio.chemického faktoru. U Kretschmera tedy v podstatě jde o psychofyzické typy,resp. o jejich obecně konstituční variantu;.další varianty reprezentují typy pohla.ví, stáňí a rasy. Typ pokládá Kretschmer za pŤírod.'i r".,o-in. 'pri.oau nepracu.je s ostr mi hranicemi a precizními Strukturami.. (Kretschmer).

PŤedevším je nutno charakteriz ovat typy stavby těla, ved|etzv. dysplatického,neurčitého typu rozlišuje Kretschme' ''á,t"ouji"i iri ty[ystavuy tctu' 1. astenickči.leptosomní, kterj' se vyznačuje jakjlmsi protaženym vzrtistem; uzká ramenaa boky, dlouhé horní.a dolní končetiny, skrovná muskulatura činí celkov y dojemhubenosti, vytáhlosti, slabosti či subtilnosti; 2. pyknicky typ se naproti tomÚvyznačuje sklonem k tloušťce, má měkkf širok! obličej, Áa.iu.,l krátk]f krk,
zdir'azněné bňišní proporce, krátké horní a dolni končetiny; svého charakteris.tického vzezÍeni dosahuje pyknik ažmezi 30. a 40. rokem věku, kdy se zaěinát
obvyklejevit jako podsadity, obtloustl!;3. typem je atletik' uteíy sě,,y,načuje
širokfmi rameny' plastickou muskulatuiou, nipadné jsou relativně štíhlé nohy,

ASTEN|K (LEPÍosoM)

oproti muŽrim mohou ženy tohoto typu mít více podkožního tuku a vykazovaÍ
v obličeji i v tělesné stavbě znaky ,,mužatek.. jAtuonico;' cr'uÁtí"'isticté
yo.z|ilv mezi těmito typy jsou i v utváŤení lebky a obličeje: ástenik má vejčitou
lebku a mal;y obličej, pyknik má lebku a obličej kuláté, atletik Áa n,,aÝ,
kostnat;f obličej i lebku.
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Obr. l6 Zák|adni typy stavby těla (podle Kretschmera)



Podle Kretschmera
charakteru:

existují nyní následuj ici vztahy mezi typ! stavby těIa a

Stavba těla Pyknická Astenická
(leptosomni) Atletická

Psychická
struktura
Psychopatie
I'sych6za

cyklothymní

cykloidní
cyklofrenie
(maniodepresivni
psychÓza)

schizothymni

schizoidní
schizofrenie

viskÓzní

epileptoidní
epilepsie

Poznámka: pojem epileptoidni.obvykle nevyjadiuje druh psychopatie, stejně jakopojem epilepsie nevyjadiuje druh psychÓzy' n'u.z nzu.otogicky pojatého o,,.mocně-

Následuje stručná charakteristika typú charakteru, podaná pŤevážněKretschmera (1967):
- Cyklothym.. tento typ povahy má dvě varianty: ,,Vesele Živi.. a méně,,těžkopádně měkcí..; 

1e.1i. o.bima těmito pÓly pal Ázi t,,.,yntonni t.mmenty, mezi ně patŤí ,,klidní humoristé.., ,,činorodí praktikwj:;;#ž,lij
obecně jde o charakteristiky mezi dvěma pÓly: veselost - či|ost a zádumčivostl- těŽkopádnost; obecně jde' o společensky založené osoby, jejichžnálady k.
T::'":".:i''::9"li.' 

pÓly s pňevahou jednoho ;;á'á;;llo ladění,smysl pro humor, ale sn.adno se i rozpláií a jsou s-"t"e, spr.fvají s do
:"1:::'::111T' Tlfujl 

požitek a pohodlí' žijí realisticky' .pis" u iíitom.,osti avětších zábtan,jsou to lidé otevŤení, sdilni,;sou dobňe adaptovaní a mají smysl

:",#::: |j,..,,i.^*.I :-']-l:i.":.' '(utilitarišté); p"'itk;Ť lla'lu.iuntu jedinces malou inteligencí a izkym duchovním obzorem, ve vyšších 
".#"il;.;naopak pňekultivovan1i estét, stňední variantou jsou ,,čino,odí praktikové..,které lze najít všude, 

Id.":.'něco děje, jsou pňetížení,aktivitou a jsou ráďpňetíženi, jsou rezolutní, dobré nálady, dobrosrdeční, jiní milují spíše klid a po.hodlí a. reprezeniuje je ,,dobr , trochí flegmatick1f chlapík...- Schizothym je naproti tomu člověk ,it,udné á stoziie povahy' jsou to lidé,kteŤí mají povrch a hloubku, a|e za jejichťasádou lze jen stézi nanteanout jejicbskryvané nitro: ,jsou schizoidní riáe, s nimiž m žeme žitdeset let a nemohli

i::T:^:':l:::::: 
ti1i,, že. j.e známe;,(Kretschmer), schizothy.i" j" p"'Jt"azmírněnouformouschizoidity;ou".n j1,o,';;;il;;#,ii,,,,,u!7é,"i|,Iiě,

citlivé, často podivínské, jsou to lidé plni rozporri, mají intenzi vni vnitíni život,jsou spíše nepraktičtí, citliví a ch|adni zároveĚ (pňecitlivělí jsou '.]-J"" 
" 

a"'pi.vání), je to velmi diferencova nÝ typ,v jehož oblasti nu"na'i-";..nné aristokrat ,ale i chladné zločince, patetické^id"áti,ty, ale i mrzoutské podivíny, bohémÍ
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]" rmošlapy. dále i exaltované blouzn ivce;zazák|adní varianty pokládá K retsch-
l u g ' .  j ! ' . . . .  L t ^ - ^ ^ - ' ^ - 1  :  . t  l . ! ^  ) . ^ A : . + ^ l ^ | . i . ' Á l . , . (  á . l š í  i c n r r  o . ' Ě t r r'. '^]. 

i.'no.itné... b|azeované ironiky, ,,chladné intelektuály.., další jsou ,,světu
Í Í | c |  

, . J  
|  | : ^ . : l l  . . - : ^  j  -  - . L y  | |  |  '  .  L ' . ^ | - a ^  ^  ^ | ^ ^ r . ^ L + . {  ^ ^ . + ' ' | . ' ' t r l  n f  n n c f i

la.')á"i i.l:.|]::1- "l::^Ť..''.o'j'"' 3o:::illi.x :::.:1T:*::::'-1:::i::::
1liui,u.,"iuntou jsou ..chladné panovačné povahy.. a egoisté reprezentovaní často
U a t " '  :  l . - . - . . t .  L  1  - | - ^ - ^ ^ ^ | . - -  - ' ' l . Á . .  ^ t i : A Á ^ . + i , , Á  l - . -lí.ii'' .'. i,?: l .9:..^|:::t . :é:"*l j:-1::1*j'.'.i:': 1". i j.'. ctižádostivé. bez

]i'"o"''. poslední "".i11.:j..j'o" '''s1;11.],.^9:'..".'o" a bez ohně. ',trochu

nia.á!.i, :.^ť1,:::1:"]:::.í..,,,nudně tlachající....-.-vi,kÓz,í 
charakter (ixothym): psychomotoricky klidní a pomalí' v extrém-

.;ch oÍipadech těŽkopádní a neobratní, jsou mezi nimi často uspěšní boxeŤi,

.,"u"'"ií ..rozváŽny. prosty zprisob myšlení.., malou citlivost a vzrušivost, rela-

ii,unc ná;eu'tejŠím.afektem je u nich ,,explozivní zuÍivost.., jsou pŤevážně flegma-

ičti a nevyznačují se silnou vrilí, jak se dňíve soudilo.

Ce|kovf pŤch|ed typú (podle H. Rempleina, l959)

Stavba těla

TemPerament

Postoj k světu

Postoje k jinlfm

Ladění

Psychické tempo

Reflexe

Mysl

Myšlení

Adaptabíli1a

Úchylnost

Pyknická

Cyklothymní

realista

lidem družnost' sdílnost,
pŤimknutost

mezi veselostí
a smutkem, malá
a|ektivní vzrušivost,
rychle odeznívající
vzrušení

vykyvy mezi
pohodlností
a pohyblivostí

velká citová
rezonance pii malé
trvalosti a sile

srdečnost,
dobromyslnost,
spoluítčast

konkrétní

veliká

malá

Leptosomni

Schizothymní

idealista

autismus, povrchni
kontakty, uzavienost

mezi pŤecitlivělosti
a tuposti, značná
vnitini vzrušivost,
dlouho se udržujici
vzrušení

v1fkyvy mezi čilostí
a utlumeností

méně lehce rezonantní,
ale hluboce a trvale

chladnost
až studenost

abstraktně
formalistické'
schematizující

malá

vysoká

Atletická

Ixothymní (viskÓzní)

pro sebe žiiicí

pasivni družnost

mezi flegmatičností
a explozivitou, vnitční
vzrušivost nevelká,
vzrušeni rychle odezni

bez vykyvri; klidn;!,
pomaly, stejnoměrny

malá rezonance až
citová rigidita

závislost, věrnost

unulyti"té, stňízlivé,
pďantické

dostatečná

nejmenší

Konstitucí rozuměl Kretschmer souhrn vrozenyc-h vlastností individua a zaji-
rna| se jen o jeden aspekt těchto ,,genotypicky zakotvenych.. vlastností, jmenovi-
te o Stavbu těla a její vztah k charakteru, jímž rozumí ,,soubor všech afektivně
vo|nich reakčních možností člověka, jak vyvstávají v prriběhu jeho ,,životního



vyvoje.., tedy z dědičn]fch vloh a ',exogenních faktorri.., jako jsou prosti
vychova atd' Temperament je podle E. Kretschmera spoluurčován krev
chemismem a humorálně a má vliv na afektivitu a obecné psychické t
v tomto smyslu se stává jakousi základnou pro vyvoj charakteru.

osobnost reprezentuje somatopsychickj, funkční systém, k němuž

:' :TI l.]::,}"l.: :: 1]] 1 jlij lu * 5: l:':|ik1','' .ě] "-,: i-' . -.t uuo ri'm"q
činností endokrinního systému a dalšími biologickymi činiteli. .oz potu.# ''il
empiricky ziskané korelace i v:fsledky fyziologickych a patofy'iorogict ct l!
empiricky ziskané korelace i qfsledky fyziologickych a patofy'iorogictyif,
experiment . Typ stavby těla je určitá vitální konstanta, s níŽ souvis.ii u.í'ii
konstanty psychické' pŤičemž oboji je určováno společnym činitelem ; uil;íi ..

::1.:',:::-?^\:?11' o''l.n'"o"',':o:: mají konstitučně typické vazby J .'* 'jsou v tomto smyslu vždy psychoťyzick;fmi typy, které ,,má3í pevné jád;";ffi 1-  , , ^ ' . - J -  r Ý  !  r r Y  
J g g l v '  4 l 0  , : l

žádné pevné hranice... .'Psychofyzické konstituční typy pňe<lstavují uyro.mouel ].
ní určit]fch rristovych tendencí a funkčních sklonri lidsk]fch organismri, |g i
nimiž je nutno pŤijmout dťrležité zák|adni zákony života,, (Kretschmer,
1967\.

Toto Kretschtnerovo pojetí je krajně deterministické až fatalistické, neboť
psychick]i' život jedince je v podstatě osudově dán, stejně jako stavba jeho těla.
Kretschmer však tento fatalismus své teorie typri odmítá. To je v rozporu
s názory těch psychologri, kteÍí zd raziruji rozhodující vliv zkušenosti. Experi.
mentální psychologie typ , v níž šlo zejména o srovnávání rrizn]i'ch psychofyzio.
logickj,ch funkcí u pyknikri a astenikri, dosaženymi v]i'sledky Kretschmerow
teorii typri jednoznačně nepodporuje. Napňíklad štěpitelnost pozornosti má b t
u pyknik ma|á a u astenik velká; experimentálně se zkoum á tak, že pokusná
osoba vykonává dvě činnosti najednou, napŤ. zvedá závaži na ergografu a zpa.
měti provádí určité početní rikony' ale má.li b:i't prokázána jako obecnější
vlastnost' musí b t zkoumána více testy, jejichž v sledky musí pozitivně korelo.
vat. Otázkou je, zda takovy pŤístup postihuje podstatu schizothymie.

R. W. Payne (1955) použil 17 testri štěpitelnosti, ale jejich vlsledky v|astnost
štěpitelnosti nepotvrzují. To však lze interpretovat také tak,žetyto testy neposti.
hují tuto vlastnost. Celkovy pňehled vysledkri experimentální typologie podal
H. Rohracher (1956)' kter]f soudí, že Kretschmerovy charakteristiky obou ryprl
jsou na urovni zák|adnichpsychomotorickfch funkcí empiricky potvÍZeny ana.
víc ,,vytváňeji vzájemny vnitŤní vztah a vzájemně se podmiriují...

Z uvedeného je patrné, že Kretschmer v schizothym má mnoho společného
s Jungovym introvertem a cyklothym s extravertem. Vypl]fvá to i ze srovnáru
historickych osobností: typickym cyklothymním básníkem je G. Keller' scltizo.
thymním Holderlin, tj. realismus extravertri proti romantismu introvertri; typic.
kym cyklothymním-extravertním v dcem je Luther, typickym schizothymnírn.
-introvertním vtidcem despotou a fanatikem je Kalvin. Nicméně KretschmerovÍ
typy zahrnují jen poměrně malé procento populace.
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*,nolt$iť ||,. H. Sheldona
,^y,|^i|,:,i^,., W. H. Sheldon (l940) vyšel ve své typologii rovněž z pŤedpokládané

l]::',';. tělesnych a psychickych vlastnosti, postupoval však oproti E. Kret-
*uj].l,.oui vice statisticky' Své poznatky shrnul spolu s S. S. Stevensem (1942)
'.].^non'.n.ké práci, která vzbudila ohlas zvláště v USA. Ačkolijsou Sheldo-

l.n'" n..u'z.né. typy stavby těla v podstatě identické S typy E. Kretschmera,

, .^Ěl k nlm lrnou cestou' Zatimco Kretschmer vycháze| z antropometrickych

l"',]."'. vycházel Sheldon pŤedevším z fotografování těl zepÍedu, zezadll a ze

.i,.n. sh"taon dospěl k těmto typrim stavby těla:

endomoríni typ tělo je utváieno vnitŤně tuk

mezomorfní typ tělo je utváieno vnějšně _ svaly

ektomorfni typ _ tělo je utváŤeno kiehce - nervy

Jde tedy o tŤi komponenty, tuk, svalstvo a nervová soustava, typ je dán

,"r"vahou iedné z komponent. Vyzkumy typri tělesné stavby založi| na foto-

I,..ii.rl +it00 posluchačri Harwardovy univerzity a na|ezl uvedené dimenze.

iii,tusne psychologické typy (jak uvádí typy temperamentu) pak nalezl hlavně

pomo.i dotazník , z je1ichž irdajri (nikoli však faktorovou analyzou) extrahoval

orimární komponenty, které nazva|: viscerotonie, somatotonie a cerebrotonie.

1/iscerotorrii pÍiÍadil endomorfnímu typu stavby těla' somatotonii mezomorfní-

mu a cerebrotonii ektomorfnimu typu. Korelace mezi tělesnymi typy a typy

remperamentu jsou podle Sheldona a Stevense (1942) a podle Childa (1950) tyto:

Dimenze stavby tě|a
Dimenze
temperamentu

endomorfie mezomorfie ektomorfie

vlscerotonle
somatotonic
cerebrotonic

+0,79 +0,13*
-0,29 +0,03
-0.32 -0,03*

-0,23 +0,13
+0,82 +0,38*
-0,58 -0,38

- 0,41 -  0,  l5
- 0,53 -0,3'.7
+0.83 +0,2'l*t

*
T
ti

Poznámka: Na prvním mistějsou vždy uváděny nálezy Sheldona, na druhém Childa. Z tabulkyje
patrno, že Childovy ná|ezy zce|a nesouhlasí s ná|ezy Sheldona a Stevense, vážnějši rozpory jsou
označcIry hvězdičkou.

- Viscerotonni typ temperamentu se vyznačuje realismem, společenskostí,
poŽitkáňstvím, pohybovou pomalostí a rozvážností (je tu zÍejmá korespondence
s cyklothymií).

-- Somatotonní typ temperamentu se vyznačuje aktivitou, energií a touhou po
moci, sebeuplatůováním, agresivitou a jistou nezdrženlivostí (je tu určitá kores-
Pondence S typem viskÓzního charakteru).

^, 
-- Cerebrotonní typ temperamentu Se vyznačuje pňecitlivělostí, utlumeností,

šKlonem k samotáŤství. vnitŤnim životem, fantazti (je tu ziejmá korespondence
se schizothymií).

l 4 s



Konstituční typy určil Sheldon z |2 000 fotografií poÍizenych u 4000 vyso
školákri, charakteristiky temperamentu pŤedevším z explorace 200 mlad]fch
žri' prováděné pŤedevším pomocí rozhovoru. Jeho typologie se však uy'a'ně nl"]
prosadila. Platí.|i Kretschmer ovateze,že čisté typy se vyskytují jen asi u l0 z po.$
pulace, je tímto |aktem praktická hodnota typologií jejich kritiky zpochybrována. i

Sheldonovy temperamenty byly pak na zák|adě vyzkumri popsány každÝ vo l
dvaceti podstatnych rysech:

V i s c e r o t on i e : Soma t o t on i e :  C e r eb r o t on i e :

lak 1e z pňehledu patrno, existuje určitá nevelká afinita Sheldonova cerebroto-

nikll s Jungovym introvertem a Kretschmerovym schizothymem. Další afinity

l .Ju,u.t uvedenym typologiím by bylo možno shledávat jen těžko.

PotJlc L. A. Pervin a (|970, s. 1 l ) vychází She|donova typologie ze tňí principri:

tl) neexistují diskrétní typy somatotyp , ale spíše kontinuitní dimenze variace,

nroto mťrŽe byt tělo spíše určováno počtem dimenzí, než kategorízováno; (2)

existu.ie vztah mezi morfogenotypem (biologickou strukturou), vyjádŤenym in-

divicluri|ním somatotypem, a dynamikou osobnosti, vyjádÍenou v temperamen-

tu; (3) individuální somatotyp je provždy konstatní. Ačkoli Sheldon sám vyt]fkal

Kretschmerovi nedostatek statistick1 ch zŤetelŮ, jeho metodologické vychodisko

se vyznačuje dosti umírněnou návazností na americké statistické tradice v psy-

choIogii: Sheldon vyšel ze 650 vlastnosti popisovanych v literatuňe a vyĎal z nich

50 rysťr' které byly podkladem sedmistupĚového škálování temperamentu. Škála

by|a podkladem interviewri, které byly provedeny na 33 muŽích.
L. A. Pervin (1970' s. l3) podává tuto shrnující a pregnantní charakteristiku

Sheldonovych typri: (l) endomorfní typ je žoviá|ní (družn!) a mi|uje rozkoš; (2)

mezonror|ni typ je rázny a agresivní; (3) ektomorfní typ je introvertovany
a utlunreny. Pod|e Sheldona jsou vztahy mezi tělem a temperamentem transkul-
turální, avšak co je podstatou těchto vztahi, není v jeho teorii dostatečně zÍejmé,
She|don se spokoji| identifikací uvedenych dimenzí těla a temperamentu.
G. W Allport (1961, s. 62) si klade otázku, zda yztah mezi somatotypem
a temperamentem je vrozeny, nebo zda je to dlisledek životních zkušeností.

Jako pŤíklad' na němž rozvíji své vahy, uvažuje Allport mladíka, kter1!' je somaticky vysloveně
ektomor|ni (tj. gracilní, asthenické stavby těla) a tělesně slabši než jeho kamarádi. Ve sportovních
činnostoc|r si nedovoli nic zvláštního. Co učini táže se Allport _ vyvine utlumenou, staženou
a introvertni povahu? Baculaté dítě stejně jako slabé se učí, že sportovni hiiště piináší uspěchy
mezomorí.nímu (tj. svalnatému) typu. Nelze prokázaL, že jsou to jen tyto životní zkušenosti, které
zptisobuji korelaci mezi stavbou těla a temperamentem, avšak hrají pravděpodobně roli, uvádí
G. W. Allport a pokračujc: opačná interpretace se opírá o ná|ezy,že již sedmileté ditě' které se sotva
seznámilo se světem, vykazuje charakteristiky' které popisuje Sheldon. Ektomorfní děti tohoto věku
se jiŽ 1evi jako írzkostnější, porJrobivějši, neklidnějši a opatrnějši než děti, které pŤisluši k jin m
tě|esnynr ryprim 1Davidson, Mclnnes a Parnel l , |957,zde podle G. W. Al lporta, 1961, s.63).

.Sheldonova typologie je méně literární než Kretschmerova' pňináší nesporně
za.1lmavé a cenné ná|ezy, ale tak jako Kretschmerova, spíše než by pňispívala
praxi, staví teorii iadu otevŤenfch otázek.
Typ autoritdrní osobnosti
Po druhe světové vá|ce zača|Th. W Adorno se svymi Spolupracovníky zkoumat
taststické postoje (F-škála) a antisemitské pŤedsudky, které byly součástí nacis-
ttcKe ideo|ogie a vedly k brutálnímu vyhlazování pŤíslušníkri židovské rasy' nactstickych koncentračních táborech. objev zajímavych souvislostí a psycho-
ana|yticky rámec jejich interpretace pak vedl k rozšíňení privodního vyzlumné-.'U Pfogramu a posléze k vypracování obsáhlé monografie o ,,autoritární osob-

l. relaxace v pÓze a pohybu

2, zá|iba ve fyzickém pohodlí

3. pomalé reakce

4. záliba v jidle

5. socializace obživy

6. dobré zaživáni

1. zá|iba ve zdvoĚilostních
ceremoniích

8.
o

záliba ve sdružování
nediferencovaná
roztomilost

10. chtivost afekce a souhlasu

I L orientace na l idi
12. hladce plynouci emoce
13. tolerance

|4. vlídnost

15. hlubok1i spánek

l6. nedostatekcharakterové
pevnostl

|1' pňímost, časná emotivní
komunikace, extraverze

18. relaxace a sociofilie pod
vlivem alkoholu

19. potŤeba lidí, když má
starosti

20' orientace na dětstvi
a rodinu

jistota pÓzy a pohybu

záliba ve |yzick1ich
dobrodružstvich
potňeba potěšení

energičnost

záIlba v dominanci

zá||bav riziku a v odvaze

smělá pŤímost chování

|yzická odvaha k boji
konkurenční agresivita

psychologická necitlivost

klaustrofobie

krutost, není choulostivy
nezdrženliq|' hlas

spartánská lhostejnost
k bolesti

obecná hlučnost

zralost vystupováni

horizontálni mentální
u|pívání' extraveÍze
troufalost a agrese pod
vlivem alkoholu
potňeba akce' když má
starosti
zaméíeni na cíle a aktivity
m|ádí

omezenost v poze
a sešněrovanost pohybu

|yziologické nadsazování
reakcí

zá|lba v soukromí
pňeháněni

hyperkoncent rovanost,
starostlivost

emocionální omezenost,
tajnost v citěni

sebevědom vyraz oči
a obličeje

strach pŤed sdruŽováním
sociální zdrŽenlivost

rezistence k návyku
a chudá rutinovanost
agorafobie

nepŤedvídatelnost postojri

hlasově omezeny a obecně
iritován hlukem

hypersenzitivita k bolesti

chud1| návyk spánku
a chronická írnava
mladickost, směžování
k uhlazenosti

vertikálni mentálni
ulpíváni, introverze
rezistence k alkoholu
a jin1|m drogám
potŤeba osamocení. kdyŽ
má starosti
orientace na pozdějši
období života

)
lli'
iťl í
li
{ l

!i
t,f

\i
!
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nosti'" (,,authoritarian personality" - T, W. Adorno, E. Frenkel-Brun
D. J. Levinson, R. N. Sanford, l950). Uvedení autoŤi nehovoŤí vysloveně o 1
ale spíše o syndromu postoj . o typu autoritární osobnosti hovoŤí jeden z krit;
kych interpretri její teorie P R. Hofstátter (1963, s.394). Alternativními názw$
pro autoritární osobnost jsou antidemokratická nebo fašistická osobnost' resp. l
vyznamovym ekvivalentem autoritarismu je antidemokratismus nebo fašisrnu&
M. Rokeach (1960) však zdrirazĚuje' že autoritarismus nemá byt interpretovan t
ideologicky nebo politicky. je to syndrom sociálních postojri a kognitivní kon. 

"

cept.
Za zák|adni xn ak y aut o rit ar i s ma j s ou poklád ány : etnocentti smus, ko nvencio.

nalismus, rigidní dogmatismus a agresivita. NěkteŤí hovoÍí o ',vrchnostenském
komplexu.. a za jeho složky pokládají zejména,,autoritární agresi.., zaměŤenou
proti jinak smyšlejícím. spojenou s postojovou intolerancí vriči etnickym menši.
nám. H. Schmidt-Mummendeyová (|972) charakterizuje, mimo jiné' autoritáŤ'
skou osobnost jako odmítající to, co je nekonvenční v rámci určitého konzervati.
vismu a nacionalismu (napŤ. ,,demokratické metody jsou neričinné, aby blbcc
piivedly k rozumu..). V podstatě tu jde o určity komplex pŤedsudkri, resp.
o kovarianci určitych iracionálních postojri, které jsou spojeny s vyhraněně
zaměŤenou agresí a hostilitou vŮči určit m skupinám ,,nepňátel.. (za ty jsou
považováni obvykle židé a černoši - antisemitismus a antinegroismus). Z pohle.
du hlubinné psychologie Se tento komplex hostility jeví jako pokus o kompenzaci
vlastních pocitri méněcennosti (identifikace s rasistickymi názory, tj. s ',lepší..
rasou proti ',horší..) a jako projekce pocitri nepŤátelství (',našimi nepiáteli jsou
pŤedevším žldé*), resp. jako generalizace pocitr) ohrožení. osoby s autoritárními
postoji vykazují vysoké hodnoty na škále fašistickych postojri, jsou plny nená.
visti a podeziráni, agresivity a cynísmu' vykazují intoleranci a dogmatismus'

1akož i rasové pňedsudky a nekritickf obdiv k idealizovan m autoritám. Mají
tendenci integrovat se se,,silnymi.. a,,lepšími.. proti ,,slabym.. a ',méněcennym..,
proto Se stávají členy fašístickych či fašistoidních, nacionalistickych, resp. šovi.
nist ickych organizací.

Komplex postojri či typ označovan5í' za autoritarismus se vyznačuje těmito g

sloŽkami: $
- konvencionalismus: ctění a hájení norem stŤední tŤídy; &
- autoritární podŤídivost: nekriticky vztah k idealizovanym vridcrim jako mo. fi

rá lním autoritám: ..  ]$
- autoritární agrese: tvrdé zaměŤení proti těm, kterí poškozují či ohroŽuJt f

tradiční hodnoty (napŤ. proti ',rozkladnému.. a ,,zvrhlému.. umění);
- anti-intracepce: odmítání názorové měkkosti, shovivavosti a dobromyslnosu

(napŤ. ,,těžké zločiny musí byt trestány smrtí..);
- pověrčivé a Stereotypní chování: víra v osudovost a v mystické síly;
. preferování pozic moci a sí|y: identifikace s lidmi v silné pozici, kteií mají moci

. r  I
i

l4u
t49

- slasL z

iicirtt;'
- sklon

věci.');

ničení a cynismus: vyhraněné nepŤátelstvi

k projekcím: zejména pocitri ohrožení (,,ve

- dogrnatismus 3
myšlenková rigidita: nedostatek kritičnosti a smyslu pro hu.

vriči lidem jinak smyšle.

světě se dějí nebezpečné

Ínor:
. nadměrné zabyvan|se sexuálními problémy společnosti: konzervativně zalo.

Žené mora|izátorstvi.

Uvedené posto;e woÍící syndrom jsou jádrem' resp. podstatnou slož,kou typu,

upr,Ú iE oznaČovan pro a,io,itúrní osobno.st a ktery se vyznačuje následujícírni

),r'7'] o'*..nymi u severoamerické populace:

.- antisemitrsmus (casto spojen! s antinegroismem - tj. rasové pÍedsudky vŮči
- 

ffi; spojené s pŤedsudky vriči černoch m);

- etnocentrismus (zdŮra,néÁi hodnoty vlastni rasové či národní pŤíslušnosti
- 

:;"d; ,'"prarcntuim vriči národnostním menšinám);

-autor itar ismus(tJ.uÝs."u"o""!komplexantidemokrat ickych'resp.fašist ic-
k!'ch Postojri);

-politicko-ekonomrckykonzervativismus(kritickyvztahk,,pokrokáÍství..vše-
hod ruhu - t en t o znak j e všakpok l á d án za spo rny , neboťse tuob j e vu j e

|ozitivní vztah ke ,,státnímu kapitalismu...

P. R. Hofstátt", trqoji ;;luoa "u.,.závislé 
faktory aut9|t1rn| osobnosti. vedle

antisemitismu a antinájroismu, ještě nacionalismus, puritanismus a státni socia-

lismus. Empiricky byi;?ilě'y iozitivní korelace autoritární osobnosti s,,vírou

ve spravedliuy .uot" izl R;;il, L' A' Peplau' 1975)' s etilocentrismem 0'80

a s fašistickymi postoji 0,73. Etnocentrrsmus' resp. nacionalismus, je v některych

zemích - v!še uu"ae.,é íou3. ,. tfkají Spojen ch státri sev-eroamerickych - spo-

jen s nepÍátelskymi p...":i t cizincum (xenofobie v současném Německu, ale

i Francii, kde je množ.si"iíii.'ct'"" a|cizcizorodych kulturních prostÍedí, Turk

a fuabri). H. J. Eysenck (1957, 1964, s. 265 násl) se zabyvalvztahem osobnosti

a politickfch postojri zahrnujících i autoritarismus' Rozlišil dvě ďmenze politic-

k!,ch postojú' jejichž tombi,,ace vymezuje také určeni autoritarismu a dalších

typri politicklch postojťr: z piehledu na následujícím schématu je pattno, Že

autoritáÍství, resp. antiáemokratismus, má velmi mnoho společného s komunis-

mem. Zásadně lze Íicí, že komunismus a fašismus reprezentují dva sociálně-
.psychologict.y ,,"poa,íutně odlišné protiklady liberalismu. Rozdíly mezi komu.

nisiictymi a rási,tifí.ni postoji však Eysenck nepostihuje pÍesně' neboť také

tosi*-.1,^oulfi":. p.ítv.uaiuii.-., (revoluce proti parlamentarismu' tradiční-
mu kapitalismu-atd.). ja. ,o o rozdíly ideologické (tŤídni boj, boj Za rasovou
eistotu alo"\ ;l";;té o velmi obecnou pŤíbuznost sm!šlení (pŤedsudky, dogma.
ti,*u.'lntáil;"* atd')' Eysenckovo schéma dimenzí politickych postojri je

následujici:



liberalismus

(Eysenck, 1964, s.2gl)

Eysenck sám pokládá v!še vymezené pozice typti politick]fch postojri za hypote.
tické a v souhlase s tim, co tu bylo v!še uveden o o vztazich-"ii ko*unisticiyrni
a fašistick]i,mi postoji, |ze Íici, že je to i určení velmi problematické: tomunistické
a fašistické postoje k sobě mají rozhodně blíž, než je uve,deno v Eysenckově
schématu. oba typy těchto postoj jsou dvě varianty totalitarismu. K tomu jc
ještě nutno poznamenat, že pojem politického postoje, resp' jeho .yp.,, * .v znamově nekryje s pojmem té které politické doktríny či ideologie. sáueásne ",to neznamená psychologizaci komunistického a fašistického hnutí. i.

Dalším driležit]fm aspektem typologie autoritární osobnosti je objev její etio. i.
logie, skutečnosti, Že je produktem určit]ilch rodinnych poměru' ."'p' 

".eitÝ.n :.zkušeností z dětského období. Ale i v tomto směru jsou ,ik|udni tvrzeniAdorna i.
a jeho spo|upracovníkri problematická. Tvrdí totiž, že autoritarismus, kteď i{
vyjadňuje,,hluboce v osobnosti spočívající rys..(Adorno a další, l950,;' l), j; li l
v podstatě produktem patriarchálních rodinnych poměrri. vyznačujícich se ne. !
dostatkem vŤelosti (zejména ve vztazich otec-děti) a požadavkem bezpodmínď.
né poslušností dítěte vriči rodičrim. To znamen á, že geneze autorit rií osobnosrt
má zák|ady v rodinné vychově. Dítě misto lásky zakouší pocity povinnosti,
potlačuje hostilní citění vyvolané odlidštěnfmi rodinn]fmi poměry aiztahkne.
pňístupnému otci kompenzuje idealizovanou autoritou' Avšak R. 

.stagner 
(1944)

podává jiné hypotetické souvislosti pŤedsudkri proti minoritám, které jsou ďož.
kou autoritárního komplexu postojri: šťastné dětstvi a vztahy dítěte k rodičrirn
plné pohody vedou ke konzervativním postojrim vúči politickym a hospodáŤ.
sk m otázkám a v:fše zmíněn]i'm negativním postojrirn vriči minoritám jpodlo
P R. Hofstáttera, l963, s. 295). Psychoanalytick]í/ v}'klad, kter;f podali Aáorno
a jeho spolupracovníci, má ovšem dost stupĎri volnosti, u.ty uyty shledá.
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.., vÝšC uvedené souvislosti. Také jedna ze zák|adnich hypotéz, Že vysok:f stupeĎ
n].^1."nt1.l'*u souvisí s rodičovskou disciplínou a pňísnou vychovou, nebyla
,\,i,i,,.no (R. Epstein, S. S. Komorita, tqos). ptati tedy spíše vyše uvedeny

#ii;;R. Stagnéra. kter1| potvrzuje již na zák|adé empirie E' H. Witte (l989'
'y;,;;' 

..Nuap.,i'',ern! etnocentrismus je vytváŤen pozitivním yztahem k rodi-

:,,':, 
, 

extrémni etnocintrismus podŤídivlm postojem k rodičťrm..; avšak podÍí-

li.],' n"'."r dítěte k rodičrim vystupuje jak ve vÍelém, tak i v chladném rodinném

:::1i i. k vykladu geneze autoritární osobnosti je tedy nutno pŤibrat další

!::;"'; ';.l; izace, res|. rodinné vychovy. Jedním z nich, jak upozorĚuje Witte,

|j.."l,'uni politicky postoj rodičri. Zdá se, že problém pÍedsudkú jako rysfi

ž,,t,,uia piedsudkri jako psychologického jádra autoritárního typu osobnosti

'"" ""zi.eisi' "eŽ 
jak byl zptacován Adornem a jeho spolupracovníky: nejde tu jen

:;i;""; potlačované agrese v dětství, vyvolávan;f pŤísnou vychovou. Kromě

ioto .or]ou byt antidemokratické postoje vyvolávány také zk|amáním určitych

"'áu 
' fungor,áním demokracie vcelku nebo jejich institucí (zejména parlamen-

trl). oclrlorem k pňehnanému destruktivnímu liberalismu atd'- ,Exisiuje 
tedy oprávnéná kritika teorie autorit rní osobnosÍj (T' H Pettigrew,

l958, P Ř. Hof'tátt.r, 1963, a další), jakož i hlavního nástroje (F-škály) použité-

ho k lormulaci tohoto typu osobnosti a jeho geneze. Dostatečny zŤetel nebyl

brán ani k prostňedí, v němž byly vyzkumy prováděny.

I



Vrstvy osobnosti

Strukturování osobnosti probíhá ve dvou směrech: horizontálně (časově souŤad.
né vlastnosti, resp. Í-aktory) a vertikálně (v prriběhu v1fvoje se na sebe vrstvíci
funkce). Vertikální uspoŤádání osobnosti, tj' z hlediska vfvoje zanikající a nově
nastupující funkce, se snaží postihnout tzv, teorie vrstev osobnosti, za|ožená nv
analogii geologického vrstvení, tj. ukládáni novějších vrstev na starší s tím rozdí.
lem, že v psychice jde o vrstvení funkcí, v němž platí zásadné to, že staré funkce
(tj. vyvojově privodnější) nezanikaji, ale jen ustupují funkčně do pozadí a funkčně
dominantními se stávají vrstvy vyvojově novější. Zjednodušeny pÍíklad: chováuí
dítěte postupně pŤestávaji ovládat pudy a postupně se v regulaci jeho chování
up|atĎuje volni jednáni; to neznamená, že se i u staršího dítěte, dospívajícího
nebo i dospělého, nemohou za určitych okolností Znovu uplatnit pudová hnutí;
nicméně funkčni dominance pudri je vystŤídána funkční dominancí vrile. Klíčo. ,

vym pojmem teorie vrstev je právě tatofunkční dominance,tj' vfvojově pÍevláda. li t
jící funkční systém regulace psychické činnosti, zejménaovšem chování: vrozenf ji

pudově afektivni systém regulace je vyvojem nahrazován systémem volní regula. .
ce' afektivní vztahy nahrazují vztahy racionálně-adaptivní.

Myšlenka psychického vrstvení se objevuje už u Platona a Aristotela: podle

Platona nejnižší složkou duše je žádostivost (pudovost), vyšší je vznětlivost
(ušlechtilejší city a snahy, jako jsou hrdost' čest) a nejvyšši složkou pak rozurn
(logistikon, nus)' To odpovídá pojetí duše jako nositele života vribec, ne;en
psychického dění, proto je rozlišena také duše rostlin, zviÍat i lidí; u člověka
tomu odpovídá vegetativní (vyživovací a rozmnoŽovaci funkce), senzitivní (vni.

mavá a .iti.i; u rozumová. Člověk jako dítě žije nejprve vegetativně a vyvíjí sc

k senzitivnímu a rozumnému životu. Novodobé teorie vrstev jsou v podstatc

rozpracováním této platonské myšlenky, ale opírají se také o poznatky zrre!Íoa.
natomie a neurofyziologie.

Neuroanatomické pÍědpoklady psychického vrstvení objevil již L. Edingď
(1909), ktery rozlišil tzv. stary mozek (podkorové irtvary, zejména mozko l

kmen) a novy mozek (mozková krira). Tomu odpovídá i zák|adni |oka|izaca
psychickych iunkcí: na podkorová centra se váii pudy a afekty, na činnos|

mozkové kriry pak vyvojově vyšší funkce, jako je pojmově logické myšleil

a vyvojově vyšší city, které se také uplatřují ve volní regulaci jednání.

t s2

É Kraus ( l919, |926)použ1l' s pŤihlédnutím k těmto faktrirr.'. ternrínv ''hlubinná

i:"-t'.'. 1,'Tiefenperson..) a ,,kortikální osoba..: prvni označuje psychické íinkce
,,)'|'|on'- 

na nervové struktury ležící v hloubce mozku (podkoÍí), druhy pak

.i"..r'ltu vázanou na činnost mozkové kriry.
u",Ňou.1,i h|ediska na tyto problémy uplatnil P. D. Maclean (l955), kter1| vyšel

-" .,.ounauu.iho studia savčího mozku, jehož v voj se začal asi pŤed 200 milíony
,", 

" 
ouaouí ještěrri. Mozek člověka v podstatě zachovává strukturu tŤí typti

.""tu' ide o nejstaršiještěŤi (prodloužená micha a mozkovy kmen), starší savči,

ri.,y '""u."aŤel kolem mozkového kmene a zahrnuje zejména limbicky systém,

)'tí.e"o mladší savči, charakteristicky pro vyšší savce' jehož vlvoj vrcholí

u uŇeuo (tzv' neokortex' nová krira - charakteristicky ritvar mozku u vyšších

,."..il, zejméla schopností vytváŤet symboly. Každy z těchto druh mozku má

,iou ,p."in"kou funkci: pudová, emoční a rozumová strategie chování; u č|ově-

ka se uplatĎuje spíše emočně rozumová strategie.''_ 
Teo,ie trojíio mozku: pŤedstavy o vrstvení psychickych funkcí podporuje tedy

Macleanovo neuroanatomické pojetí trojího mozku, k němuž se znovu vrátil

holandsky psycholog P. Vroon (1989, 1993): z neuroanatomického hlediska lze

u 'o,ku..o,iišit fylog".'etické roviny, reprezentujicí odlišné systémy či ,,sedi-

menty.., které jsou pojmenovány jako ,ještěŤí.., ,,Savčí.. a ,,lidsky..; ,'naše chová-

ní je ovládáno těmito tŤemi ,biologick1fmi počítači., které jsou poslušny rliznych

druhťr zákonri a které zastupují odlišné a navzájem protikladné zájmy... Vyše

zmíněnou Macleanovu teorii lze pak ilustrovat na pŤíkladu pláče: slzy povstá-

vají z fylogeneticky velmi starého mozkového kmene (pŤesněji iečeno, odtud je

uvolóováno jejich vylučování ze slzního vaku, 'jsou produktem krokodyla

v nás..; jim pÍináležející cit povstává z větší části z limbického systému, ktery
máme s|ole8ny se savci, ,,kriĎ v nás má tak Ťíkajíc, žal..; konečně nejnovější části
mozkové kriry (které má člověk) odpovídají za pŤedstavu' druh a privod Žalu.
Protože tyto systémy spolu souvisí jen nedokonale, ,je obtižné chápat s pomocí
racionálních procesri nebo možností city a pojímat je ve slovech.. ' vyšší kogni-
tivní procesy mohou do nižších proniknout jen v určitém stupni.. . vyšší procesy
mají sotva nějak!'pňistup k tomuto savčímu mozku..' V ještě silnějši míŤe to platí
o instinktivním chování a potŤebách' které ná|ežejik ,ještěŤímu mozku..: sexuál-
ni impulzy lze potlačovat jen stěží' Vroon poukazuje dále na to, že hlavní směry
současné psychologie (behaviorismus, psychoana|yza a kognitivní psychologie)
se pokoušejí ,'monopolizovat.. vysvětlování našeho chováni, což znamená, že
některé procesy nebo zpfisoby chování pokládají za driležitějši než jiné (napŤ'
Psychoanalyza shledává emoce podstatnější než racionální procesy, kognitivní
Psychologové nemají co Ťíci, nebo jen málo, k emocím). Další rozdíl je v tom,
ze kaŽdy směr vvchází z určité funkční základny, z níž vysvětluje jednotu mnoha
Psychickych p.ocesri: napŤ. behavioristé ji vysvětlují v termínech učení. ale
xo.gnitivisté tomu odporuji. PŤedstava,žemozek sestává Z autonomních systémri
odpovědnych za odliiné typy procesri se zčásti tyká vlzkumri na zvíňatech; napŤ.
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zviÍecich druhri, odhadem jich však existovalo asi pět '.t *ilion',i.;.ffillTj

::}]i:.jiljY:*:. -:*'ul..- ::.:::, ] tlimatick ctr poaml,'ta"nžJ'fi |
zasažené velk:fm meteori tem. Avšak .""' *" u'i]lilfJ .í''iT'lT;l.ÍT:
organism (napŤ. mozek škorpiÓn vyrostl kolem trávicího kanáiu. r..".v j"1T
,,strangulován..). Podle Macleana se lidsk1il mozek vyznačuje n"aor.o"ni1o.,*
integrací tŤi v!še zmíněnycb funkčních systém , což znamena, Že člově|. ;.fyzio|ogicky i psychologicky rozpolcen (Maclean v tomto ..*'' ''šl;fo ,,schizofyziologii.. a ',schizopsychologii..). Dále to znamená, Ž.',,'";"k;;:
vykonává jen nedokona|ou kontrolu nad jemu nepŤislušejicimi o;;;";k'''f;procesy. Dalo by se rovněŽ Íici, že jezdec (neokortex) odpadá a paaá ' r.onc í tse pak v mozku uplatriují jin é, zviÍecičásti.. (Vroon). Ciiovan]f iutor tu oouau?platonsky pŤíměr iezlcg a koně, kter;f je ještě rozšíňen o vriz; p.uni ..p..,"niu;l
duši rozumovou, druhy pudovou a tňetí tělo. Ji.to., rozpolcenost v psychickém '
Íizeni chování vykazuje napÍ. již siln:y kuňák nebo velk| jedlík; oba.vÉdí, ž. i;;co činí, je nezdravé a piesto to činí. Poukazuje to prinejmenším na to, iipoznánim se člověk vždy neŤídí. Mozek člověka n"p.u"..j" i"ánotně, tvrdí Vroon
a označuje tuto jin;jlmi autory často zdrirazriovanou lednotu jako ,jednotuv nesmyslu... Sám pak dospívá k této formulaci svého mtdelu činnosti lidského
mozku: ,,Nervovy systém člověka mriže bft nahlížen jako ,na sebe nahromaděné.
tŤi systémy, jaké se objevuji u ještěrri, savc a nás lijí. Jinak Ťečeno: Náš mozek.
nevytváŤí žádnou jednotu' V naší hlavě nemá své sidlo prezident, nybrž par|a.
ment' jehož zástupci sledují rtnné zájmy. Náš mozek ,..iáuá z rozdi|-nyc|.tsysté.
mri rozdilného stáňi, které sleduj i rozdiiné zájmy, podrobují se rozdílnym záko.
n m a nedobňe navzájem spolupracují.. (P. Vroon' l99l, s. 203)' Nelze to
v tomto pŤípadě chápat jako konstrukční chybu, uvádí dále Vroon, rozumnějšíje mluvit o dělbě ukolri' Z inťormatiky je dokáz áno, že konnekcionistické, tzn.již související programy pracují mnohem pomaleji a jsou mnohem citlivější na
poškození' neŽ ,,modulárně organi zované programy... Dě|ba ukolri je tedy irak. ]
tičtější' zajišťuje rychlost reagováni a stabilitu ,y,ié,nu. Stejná 'tus.noát, riW ,
Vroon, byla učiněna s roboty: robot je pňíliš |eniv!' protože pn tázáe- oor'yuu 1;je ričasten cely program a kromě totro Jiz ''ejm"n.si posto'eni p. #;erárro 1robota ochromuje (Vroon). ,{.

Dělba v činnosti mozku a jí odpovídající relativni funkční odděleni jeho ;{zák|adnich struktur je tedy jakousi pojistkou proti selhání individua u 
".eiiv.n 

.*situacích, jak bylo naznačeno již v še. obrazně Ťečeno, tam kde ,l aoutt n.ví jF
rady (napŤ. když je zaskočen silnymi afekty, jimiž reaguje na ohrože ni živoa- zŤejmě nikoli jen biologicky pojatého) reaguje instinktř,ně. Avšak to nezname.
ná' že je to pro současného člověka vždy ěeiné a že to tedy vyňešijerro situaci,
neboť instinktivní chování je programováno pŤece je.' p'o ,,p.á.itu;ce.. a nikoli
pro situace člověka současnosti. Z hlediska teorie tňí -o'k.i v iednom. která

chování ještěrri je z větší části Ťízeno instinkty. Avšak evoluce nevvbavuie o'.
nismy bczvadnynri adaptivními moŽnostmi: v současnosri  existíje 

". i ; l i l

..,;urliuie neuroanatomickou zvláštnost lidského mozku, |zepak ňíci: ,,Fungová-
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]^"ncz biologicky závislé, je jejich kooperace jakkoli jiná než dokonalá.. (Vroon,

i;;i ' ' l04). Citovany autor z toho usuzuje' že: ,,Náš duch je rozdělen a kromě

::;;." vše jiné než transparentní, to znamená, že je v mnoha ohledech nepÍí-

::'';Ň introspekci... Uvedenému rozčlenění lidské psychiky odpovídá behavio-

l'ii.[g členěníchování na instinktivní, operantní (emocemi podmíněné) a inte-

ligentnl'.."Tuké 
podle E. Kretschmera (1963) ,,mozek vykazuje jasnou vyvojově historic-

kou vysiavbu.. a jí odpovídá vlvojově historická vystavba ,,duševních aparátri...i,nbrazování, 
afektivity, vyrazovych a dalších procesri). Uveden;Í německ! psy-

illor, pouuza|nato,žetzv, motorické šablony (vrozené reflexy), jako je napŤ.

,u.í ,.fl"*, které vyvojem ustupují od svlch privodních podnětri (u sacího reflexu

,e rc podráždění rtri), se v patologick1Ích pŤípadech, napŤ. pŤi ripadku korovlÍch

iunt.i u senilní demence, Znovu objevují ve své p vodnosti: napŤ. podráždění

rtri u senilně dementních opět vyvolá sací reflex. Ale objevují se jiné vrozené

automatismy, napŤ. ,,buldočí reflex.. (reflex kousání s prodloužen1fm držením

piedmětu, do něhož se postiženf zakousl).
Kretschmer pak popisuje vztah meZi osobou a hlubinnou osobou, tj. vztah mezi

vrilí a pudy Íízenym chováním na následujícím pŤíkladě: kdyŽ je člověk náhle
pÍepaden prudk1fm zážiÍkem strachu' mohou se u něho vyvinout nás|edující dva
zcela ocllišné druhy reakce: 1' ,,strukturovany člověk.., pokud mu ještě zbyvá čas,
okamžitě rych|ym pohledem pŤehlédne situaci a pŤejde k zacílené obraně nebo
k utěku, a sice se ,,situačně pňizprisobenou Ťadou motivovanych psychomotoric-
klch reakcí.,;2' je-|i však irder strachu bleskovy' nadměrně siln1f a postihne-li
nadto labilního člověka, nereaguje tento člověk motivovaně,nybrž,,sérií psycho-
|yzickych mechanismri, které nejsou Íizeny jástvím' nybrž probíhaji ve Vysoce
integrovanych, vyvojově historicky preťormovan;fch šablonách.., které pak mo-
hou byt označeny jako syndromy strachové reakce, paniky nebo hysterické
reakce. V prvním pÍípadě - pokračuje Kretschmer - reaguje osoba vědomym'
motivovanym rozhodnutím, v druhém pŤípadě reaguje ,,hlubinná osoba.., jejíž
fungování nepozorujeme jen v,,akutně dramatick ch situacích,,,a|eipŤi jin1ich
pŤiležitostech, dokonce i v pozadí normálnich volních aktri a v již vyše uvede-
nlfch patologickych pňípadech.

.' Neuroanatomicky a fyziologicky nahlíženo jsou nositeli těchto funkcí subkor-
ttkálni struktury, zejména mechanismy mozkového kmene, které vystupuji jako
''vysoce integrované automatismy..' pohotové reagovat na určité podněty. Proje-
vy h|ubinné osoby jsou mimovolní, psychofyzicky integrované a šablonovité
a vystupuji pÍi irtlumech nebo poškozeni korovych funkcí. Kretschmer popsal
radu činností ''hlubinné osoby.., z nichž zde dále uvedeme jen tzv. hyponoické
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a hypobulní mechanísmy, které, jak naznačují ňecké koňeny jejich názv.Ů, vyjadŘ{i
podvědomé kognitivní a volní procesy:

- Hyponoické mechanisrny.. v paměti dospělého kultivovaného člověka Setrvá.
vají jakési usazeniny jeho dŤívějších v]fvojoqfch stupů , nejen ontogenetick'Íci
ale i fylogenetick1Ích. Vfvojově starší formy kognice mohou u1it v mrákotn1igfi
hysterick:fch stavech, v hypnÓze, ve snech a ve schizofrenních poruchách mysíeni
aktivovány. Jde o aktivaci vrstev Ťídících tvorbu obrazri; jejich hyponoické
mechanismy se uvolřují napň. během spánku, kdy dochází k uvolnění duševního
života, které je analogické uvolnění musku|atury. objevuje se jakysi voln! tok
imaginace (obrazotvornosti), zbaveny kontroly logického uspoŤádání. Vše pro.
bíhá jaksi na okraji vědomí, často jako aglutinace obrazri a v symbolické formě.
jako volná asociace pňedstav ve formě,,asyntaktickych aglutinaci.., kontaminaci
(směšování obrazri).

- Hypobulní mechanismy vycházeji z aktivace vrstev Ťídících chování; zatímco
v pŤedešlém pŤípadě šlo o ,,katathymní aglutinaci obrazri.. (emociogenní shluko.
vání obrazri-pŤedstav), jde v tomto pŤípadě o ,,psychomotilitu.., která se vrací
k starším vyrazovym formám, jako jsou rytmické pohyby, pohybová bouŤe
(panika a hystericky záchvat). JeJi dospěl;i, kultivovan!'člověk náhle vystaven
nadměrnym podnětrim, dojde u něho k ritlumu fylogeneticky mladší, vyšší
funkční Vrstvy a nejbližší nižší vrstva pŤebírá Ťízení pohybového aparátu. obje.
vuje se nadprodukce pudovych zkušebních pohyb místo klidného rozvažováru.
To je pŤípad paniky vyvolané strachem' jak se projevuje masově pňi náhlfch
katastrofách, zemětŤeseních, požárech divadel apod. Je to slepé hemžení lidí,
podobné hemžení nálevníkri (druh prvokri) v pÍehŤáté kapce vody. Současně je
aktivován cel aparát vegetativních funkcí a vše, co je na těle pohyblivé (rytmic.
ké pohyby, tňeseni, klonické kňeče), se aktivizuje' objevují se i prudké projevy
činnosti srdce, trávicího aparátu, vyměšovacích orgánri: místo intelektem Ťízené.
ho programu pohybri se objevuje činnost na sebe navazujicích pohyborn.fch
šablon, která je Íizena,'hlubinnou osobou... Podobné projevy vystupují v nábo.
žensk1fch extilzich a v hysterickych záchvatech, u nervově labilních jedincri to
mriže b1ft vyvoláno i každodenními afekty'

Za ,,nejkrásnější pŤíklad atavistické pohybové bouŤe.. pokládá Kretschmer
hysterick!,z chvat: vedle bohatych rytmickych prvkťr (tŤesení a kŤečovité pohy.
by) je tu nadmíra obrannych pohybri. Hysterick! záchvat, kter Kretschmer
nepovažuje za neuroticky, a|e za instinktivní projev, má podle něho v sobě něco
,,objektivně teleologického.., tj. učelového, je to ričelová obranná reakce. Hyste.
ricky reagující osoba se nacházi v nějaké nepŤíjemné situaci a snaži se dostat z ni
ven: napň. žena je nešt'astně vdaná a spolužití s manŽelem je jí nesnesite|né; na
svou situaci však nereaguje rivahou o írčelném Íešení (rozvod, pokus o smíieni
dohoda o soužití ,,vedle sebe.. bez hněvu atd.) a jeho prosazením. Je-li neÍvově
labilní a duševně nevyzrá|á, nedostane se k promyšlení své situace, ale budou v il
prisobit afekty a vnitŤní napětí, což se posléze projeví v bouŤi motorickfcb
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,\JbiÍi. záChvaty slouží k tomu, aby vylekaly manžela a udržely ho od těla' aby

",nět'o 
navodi|y soucit, a tak prosadí to, co chtěla: je odloučena od manŽela,

instává se jí péče, je obklopena oh|edup|nostmi.' 
balsími hysterickymi obrannlmi mechanismy jsou, podle Kretschmera' r zné

t.,vst.rog"nní obrny, ,.stavění se mrtv1i'm.. (vrozeny reflex známy u Ťady živočiš-

.i"r' a.ur'.i, pozice,,mrtvého brouka..), tzv. Stupor (motorické ztuhnutí spojené

",necitlivostí) 
a dalši. S těmito jevy souvisí i ,,v!,padky vúle,,,projevující se jako

"r,,rubé alternativy.., buď jako ,,otrocké ano.., nebo ,,slepé ne.., obojí je ovšem

"i"ktog.nni 
zjednodušeni problému. Alternativni rozštěp vrile je provázen pohy-

i"ut*i bouŤemi' neboť je tu v celém rozsahu aktivován reflexní motorick!

tr',ěe"tuti,ni aparát. Projevuje se to dvěma vyše naznačenfmi zprisoby: slep1Ím

oapo'"' (negativismem) a slepou poslušností. Negativismus hysterikri se podo-

bá dětskému negattvtsmu.

K ,'hlubinné osobě.. patŤí i tzv. archetypy, praobrazy, vystupující ve formě

svmbolri životně driležitych situací, ,,cest.., vztahri, které jsou analogií instinktri.

Jsou to formy typick1fch základních zážitki,vytvoňené zkušeností celého lidstva

(napÍ. zrození' hledání, putování, setkání s ženstvím atd.) ,,fuchetypy jsou něco
jako orgány preracionálni psfché.. (c. G. Jung, l953).

o o ooo

\ědomÍ

Osobní
nevědomí

Hromadoé
nevědomí

A - C : jednotlivé osoby; kroužky : archetypy společné všem lidem

obr. 17 Schéma hromadného nevědomi a v něm spočivajicich archetypli

Systematickou teorii vrstev osobnosti vypracoval E. Rothacker (1938, 1965),
kter! rozlišil ''hlubinnou osobu.. s dílčími vrstvami ,,život.., ,,zviíe,, a ,,dítě
v člověku.. (tj. v podstatě obecně Vitální a animá|ně-savčí funkce) a ',personální
osobu,..,.vrstvu já..' kterou tvoňí kulturními podmínkami života humanizovaná
lrdská psychika (,,humánně duševní osobnost..)' Mezi oběma vrstvami existuje
trvalé napětí, které je zdrojem dynamiky nevědomí, projevující se nejen v chová-
llt' ale i ve fantazii a dalších sektorech psychické činnosti.
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Faktory osobnosti

Snahou psychometricky orientovan;fch teoretikri vlastností osobnosti bylo ob.
jektivní zjištění pramenn ch rys osobnosti, tj. skutečnlch vnitŤních aeterrni.
nant jejího chování. Pokoušeli se dosáhnout svého cíle pomocí metody zvané
faktorovd analilza: je to matematickostatistická metoda identifikace faktorťr
nějakého fenoménu či systému, V tomto pŤípadě osobnosti.

H. J. Eysenck (l946) srovnal vyznamzavedení faktorové ana|yzy v psychologii
s vyznamem, kter měl v biologii objev mikroskopu, avšak žád,nápsychologicĚá
metoda nevyvolala tak vášnivé polemiky jako faktorová ana|yza. Faktorově
analytická technika je za\ožena na postupu, ktery zmatice korelaci mezi Íadou
proměnnych určuje ony dimenze, v nichž všechny tyto proměnné variují. Piedpo.
kladem toho jsou psychometricky získaná data vyjadŤujicí podstatu faktorova.
ného objektu, v našem pŤípadě tedy psychometrické ridaje o vlastnostech osob.
nosti. V ideálně čistém faktorovém pojetí by pak tyto dimenze (faktory) měly
vysvětlit variabilitu faktorovaného fenoménu, avšak v reáInych datech zristane
část této variability danlmi faktory nevysvětlitelná. Velmi zá|eži na tom, co do
faktorování vstupuje' neboť tím je samozŤejmě určeno to, co z faktorování vystu.
puje. Protože psychometricky pňístupné, tj. měŤitelné jsou jen některé projevy
osobnosti, je tím pŤedmět faktorováni nutně omezen a faktorování samo nem žc
objevit všechny skutečně exístující vnitiní determinanty projev osobnosti.

R. B' Cattel| (196,7) nicméně vyslovil pňesvědčení, že faktorová ana|yzaumož.
Ďuje ,'nacházet zákony a sestavit teorie o struktuŤe a dynamice osobnosti...
Současně uvádí, že ,'faktorová ana1yza bazíruje na hypotéze, že v osobnosti
existují piirozené struktury, které je moŽno identifikovat s podstatnymi rysy.
Namísto nekonečně mnoha popisri chceme se koncentrovat na tyto jednotné
struktury... Jin]fmi slovy: existuji-ti pŤirozené elementy ve formě funkčnícb
jednotek, podobné jednotkám ve fyzikálním světě, pak jsme povinni v našicb
vyzkumech a popisech psychologick;fch procesti začínat s měrenim takovlcb
podstatn;fch rysri. Faktorováana|yzapak staví na tom, že proměnné,které
korelují tak, že vytváŤejí trs korelací, vytváÍejí současně funkční jednotku: za
trsem korelací stojí nějak faktor.

Z obsahu interkorelujících proměnn1ich je pak možno identifikovat t
[unkční jednotku jako určitj faktor. kterf je společnou determinantou

^ronlěnrtj,ch. vytváiejicích trs interkorelaci. Cattell uvádi tento pÍíklad: dejme

|^"1u. z. takovy trs interkorelací vytváŤejí proměnné a, b, c a d (tj, a koreluje s Ď,

iq.,. o s c atd.). jiny vytváÍejí proměnné e,Í,g' Těchto sedm zprisobti chování

]]^,,uisí s dvěma funkčnimi jednotkami X a Y. což znamená, že faktor X.,syti..

).,,]..biii'' I a, h. c, d, faktor I/ ,,sytí.. e, Í, g. Z těchto,'nasycenych.. proměnnych

]'"t.'.,t't chování; pak lze určit povahu vlivri X a Y. tj. určit psychologick1f

).i*ah |aktort: X a Y. Víme-li pak, jakou míru Xa IZmá určitá osobnost, mrižeme

no ' .rr"oe..syceni. .usuzovat, jak velké budou její projevy a,b a c. Jest l iže pak

.",,.,r. c, : O,9X;, znamená to, Že c,je standardní hodnota osoby j pro chování

.l x,'," jeji vybavení faktorem X' Identifikované faktory jsou obecné, ale

u rúznych jedincri jsou pŤítomny v rrizné míŤe. Pro |aktorové pojetí osobnosti

pak p|atí tato Symbo|ická rovnice:

o i :  Í(F1 i ,  Fy ,  F3 i ,  . . . )

Znamená to, Že chování individuální osobnosti (o,) je determinováno Ťadou

Íáktorri. pŤítomn]fch v této osobnosti v určité individuální míÍe (I'' atd').

R. B. Cattell (1967) pak definuje faktor osobnosti jako podstatu chování

určujicí vliv, ktery je odpovědny za část variability množiny zprisobri chování;

kaŽdému faktoru pŤísluší vzorec chování, ktery je na vzorcích chování pŤíslušejí-

cich jinlm faktorrim relativně nezávisly.
Podle Cattella jsou vfchodiskem faktorové ana|yzy osobnosti psychometrick

data trojiho druhu: | . ,,L-data,. (.,životní protokoly..), ridaje o chování v každo-
denních situacich, uváděné na dané škále pozorovateli; 2. ,,T.data,., irdaje
ziskané použitím rriznych test ; 3. ,,Q-data.., ridaje ziskané z dotaznikri, obvykle
zaměňerrych na sebehodnocení. Zdroje pro ziskání psychologicklch dat musí bj,t
vybrány tak' aby reprezentovaly faktorovany objekt, v našem pŤípadě osobnost,
což je velmi sporná zá|ežitost, neboť osobnost je reprezentována cel;fm systémem
projevú, resp. vlastností, z nichž podkladem pro faktorování mohou b1ft jen
některé. ty, které jsou měňitelné.

Jako pííkladfaktorovdní nám poslouží Guilfordova ilustrace. Následující čtyÍi
poloŽky reprezentují rrizné projevy osobnosti a každy z nich je doprovázen
pŤikladem, položkou v dotazníku, na nižje dána určitá odpověď. Následuje
tabulka interkorelací těchto položek.

l. obtiba společenskych záležitostí:
L'Těší vás, když máte mnoho společenskych zástojú?.. ,,Ano...)
2. Družnost:
('Dáváte piednost práci s jinymi lidmi, nebo pracujete raději sám?.. -,,Raději nepracuji sám...)
3. Sebeobrana:
(,Dovedete dobie pŤedstírat,když se ocitnete v těžkostech?.. ,,Ano...)
4. Prosazování ulastních práv:
(,'ozvete se vfibec někdy čisnítovi nebo prodavači, když se domniváte, že vám írčtoval víc?..
- ,,Ozvu se...)
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Interkorelace těchto položek:
1 2 3 4

0,56

Z tabu|ky interkorelací je patrné, že vysoce korelují odpovědi I a 2 a nezávisí
na odpovědích 3 a 4' které Zase vysoce korelují spolu a nezávisí na odpovědích
l a 2' odpovědi l a 2 reprezentujíjeden a odpovědi 3 a 4 druh1f trs interkorelací.
Za každym z obou těchto trsri lze pŤedpokládat určit1 faktor:

*odpovědi l a 2 determinuje faktorA - sociabi|ita;
- odpovědi 3 a 4 determinuje faktor B . sebeprosazování.
Faktory A a B jsou pojmenovány podle toho' co společného má trs korelují.

cích odpovědí' kter..f každy z těchto faktorri reprezentuje. Tím je identifikován
psychologick1f obsah faktoru. PŤíklad' ktery zde byl uveden' je ovšem značn1fm
zjednodušením celého prob|ému.

Ve faktorové ana|yze se rozlišují dva druhy faktorú: l. faktory prvního a dru.
hého Ťádu (první vyplfvají z trs interkorelací, které vykazuje zák|adni matice
korelací všech sledovan ch proměnnych, druhé vypl:fvají zkore|aci těchto pri.
márních faktor ); 2. ťaktory na sobě nezávislé, ortogonální, jimiž jsou obvykle
faktory druhého Ťádu, a faktory na sobě závis|é,,,šikmé.., které spolu ještě
korelují a jimižjsou některé faktory prvního Ťádu. (

Snahou faktorové ana|yzy je faktory vysvětlit co nejvíce variability dan;fch
vfsledkri a dospět k identifikaci na sobě nezávislfch faktorri. Toho se dosahuje
také určitou korekcí vfsledkri pťrvodního faktorování' která se označuje jako
rotacefaktorú: vycházi se Z geometrického pojetí faktor , z prostorovéreprezen.
tace faktorovych položek' pŤičemž na sobě nezávislé faktory reprezentuje osová
souňadnice (na sobě nezávislé faktory svírají irhel 90.); osovf kŤíž se pootáčí tak
dlouho, až osy kÍiže zachytí co nejvíce bodri, jejichž trsy reprezentují faktorové
položky, tak, aby se faktory nepŤekrjlvaly, tj. byly na sobě nezávislé (tj. aby
položky vstupující do jednoho faktoru nevstupovaly do jiného faktoru). Rotací
se tak seskupení položek ',vyčistí.., jejím smyslem je, aby ,,maximum každého
rozptylu testu bylo vyjádňeno jedinym faktorem.. (J' Nuttin, l965).

Poslednim krokem faktorové analyzy, která je v podstatě matematickostatis.
tickou procedurou, je psychologicktfi identifikace faktoni.. matematicklfm qfsled'
krim vyjádňenfm symboly je tŤeba dát psychologicky obsah. A ten' jak jižby|o
naznačeno, vypllvá ze sémantické ana|yzy trsri interkorelací. Jeho určení je
v tomto smyslu často dosti obtížné, a není to jednoznačnf exaktní irkon. Mate.
matick:/m symbolrim musí bj't dán psychologickf smysl' a to již není pÍísnfrnt
pravidly Íizená procedura. Nuttin poznamenává,žev identifikovanych faktorecn
by bylo pŤedčasné ,,spatŤovat pŤesně vymezené psychologické entity... TiÍÍ Ja
ovšem extaktnost faktorové ana|yzy zpochybněna.
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Caftelt v model,fakto.r osobnosti

Laním z nejznáméjších faktorovych model osobnosti je model R. B. Cattella

]iqso. rqszl. ktery své pojetí osobnosti za|oži| na dvou následujících postulá-

)..n' t. pozorování poukazuje na určitou stabilitu někter1fch prvkri chování

., 
"oaobn:Ích 

situacích, 2. pravidelnost a podobnost chování osob umožřuje

nriapottaoat. Že tyto osoby mají společné vlastnosti a že je možno tyto osoby

l.-.,oisovat v termínech těchto vlastností.
'-M. 

No*akowska (l975) interpretuje tyto postuláty takto: v chování jedince,

|qkoŽ i v chování skupiny osob je možno objevit určité statistické zákonitosti,
,iteré 

umoznují, aby bylo možno dospět ke společnému zobecřujícímu názvu^a.také 
v určité míŤe k pŤedvídání budoucího chování těchto osob. První postulát

nredpokládá vysokou pravděpodobnost projevu daného chování v podobnych

situacich. a tak je možno na základě faktorového modelu osobnosti konstruovat

metodu měŤení jejího faktorového profilu. Cattell tak na zá'k|adé svého faktoro-

vého modelu osobnosti zkonstruoval dotazník (zvany ',l6-PF..' tj. 16 faktorri

osobnosti -,,personality factors").
osobnost je možno podle Cattella (l967) vymezit následující symbolickou

formulí:
Pr, : srrT,, * srzTzi * ... JrnT- + S"fu * s"ei,

piičemž P,., : chování jedince i v situaci s,
T : ťYS,
s : vlastnosti situace,
s,", : chyba v měŤení P'".

osobnost je tvoňena systémem faktor , které determinují její chování v pŤí-
s|ušnych situacích. Své pojetí pak Cattell ilustroval na tenisové hŤe. Vychází
pňitom zhypotézy, že rispěch v tenisu je podmíněn - kromě pŤíslušnych motoric-
kych obratností - také několika rysy osobnosti' které mrižeme označit A, B,
C(afektivita, inteligence, síla ega, tj. osobní vyrovnanost); označíme.li tenisovou
hru R;, pak dostaneme nejprve tuto rovnici:

R i :  - A r *  B i -  C i '

. Zdá se, že v tenisu je inteligence (B) driležitější než afektivita, a tak se na
uspěchu v této hÍe podílí více' Váha inteligence v činnosti ft, se dá vypočítat'
neboť bude ve vyšší míňe korelovat s irspěšnfmi tenisty.

". 
Bereme-li pak korelaci faktoru s určitou činností jako jeho váhu v této

ctnnosti' mrižeme pak naši rovnici zpŤesnit napň. takto:

Ri: -0,1 Ai + 0,6 Bi - 0,4 Ci'

" 
ÚsPěch v tenisu je ovšem určován také zkušeností, jejíž váhu mrižeme v dané

lo.'nuli určit vyrazem +0'7 T, ktery k rovnici pňidáme, pňičemŽ T označuje
specifickou zpŮsobilost k hraní tenisu. V reakcích na rŮzné situace vystupuje

l -
2
3

0,1 I  0,19
0,0't 0,06
-  o 4 q

I
1

I
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tedy u rriznlch jedincrj r zná kombinace faktorri a jejich vah. Nicrnéně i v tom
vyrazsé interindividuálně odlišném aspektu chování jedince vystupuje něco
obecného, a to jsou všem lidem společné faktory, které rťrznym jedincťrm pňíslu.
šejí v rrizné miÍe. Zák|adním cílem faktorování u Cattella je zjistit, kolik spolgs
n1fch rysri (faktorri) lidé mají' Faktorová ana|yza pak je za|ožena na hypotéze.
Že v osobnosti existují pÍirozené struktury (funkční jednotky)' které mohou b11,1
identifikovány se základními rysy (faktory)'

Podle Nowakowské však získávání poznatkri o funkčníchvztazich mezi pro.
měnnfmi, omezené na vyjádÍení míry stupně lineární závislosti mezi těmito
proměnnymi (tj. na jejich korelacích)' znamená ,,vážnou z'trátl informace... Jn1
se to projevuje v Cattel|ově faktorování, uvedeme ještě dále.

Vfchodiskem Cattellova faktorování' které má zahrnout ,,celkovou sféru
osobnosti..' byl slovník, jenž zachycuje v anglické Ťeči zprisoby chování a zkuše.
nosti člověka. resp. seznam ,,názv.ťl rysti... Takovf slovník sestavili G. w' Allport
a H. odbert (l936)' kteňí jej označili za ,,psycholexikální studii... Byl to seznam
téměŤ l8 000 slov' jimiž je možno charakterizovat projevy osobnosti. Cattell
redukoval synonyma' seznam upravil a dospěl k l7l termín m a posléze k 36
r znym proměnnym, které nazva|,,pramenné rysy.. a jež reprezentují ,,stan.
dardně redukovanou sféru osobnosti.o. Tyto rysy pak byly roztŤíděny podle
zprisobri jejich měŤeni, které vychá ze|o z pozorování druh1|ch lidí, sebepozorová.
ní a objektivního testování (sebepozorování pak byloještě roztŤíděno na intro.
spektivní proměnné a na proměnné z doÍazniku). Psychometrickému šetiení pak
bylo podrobeno 200 osob. Získané vysledky byly sestaveny do matice interkore.
laci, z nižvycházi vlastní procedura faktorové ana|yzy tim, že v ní shledává trsy
interkorelací' které jsou podkladem pro identifikaci primárních faktorri.

Faktory prvního í du,k nimž Cattell dospěl, byly následující (v závorce jsou
uváděny Cattellovy názvy vytvoŤené z ňeckych slov):

- rezervovanost, chladnost
(schizothymie)

- inteligence, bystrost
- síla ega, klidny, realisticky

- opatrny. stňízlivy (desurgence),
melancholická tendence

- slabé Superego' neodpovědn!,
..nezra|á závislost..

- smělost' velkorysost (parmia)
_ zra|é pevné postoje (harria)
- drivěŤivost (alaxia)
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- otevŤenost (cyklothymie)

- mentální defekt
- emocionální' emočně méně stál:Í,

- bezstarostny, lehkomyslny (surgen'
ce)' sangvinická tendence

- silné SupeÍego' svědomity' pozitivnt
integrace charakteru

- bojácnost. ostychavost (thetia)
_ měkkost. senzitivnost (premsia)
- podezir avost (Protense)

vzruslvy
- dominantní, nezávisly, prosazují- - submisivní, poslušny, pokorny,

cí se. sebevědomÝ závislÝ

(.,.

- prakticky založeny, konvenční
(praxernia)

'- bezelstnost, naivnost
- sebejistY, klidn!
- konzervativní
'- sociálně závisly
- slabá sebekontrola

- uvolněny (nízké ,,ergické
napětí..)

Poznámka: názvy faktorri nejsou uváděny zcela jednotně a v tomto podáni jsou upraveny s piihled-

""lr'. 
l vyše zminěnému dotazniku ,,l6.PF... Někdy jsou též tiíděny podle zdrojŮ, z nichž byly

|revážnl získány (napi' z dotazníku ,,Q.data..).

Faktory druhého Í du:

extr av eÍze - introverze
uzkostnost - integrace
senzitivita - rozumovost
rezignace - vzdornost
inte|igence - mentální tupost

Kritika: Ponecháme-li zatím stranou všeobecné problémy faktorové ana|yzy

jako metody ,,extrahování.. faktorti osobnosti z psychometricky získanfch rida-

J.i o 1"1i ',.féŤ..., jsou základní kritické námitky zaměŤeny na psychologickou

identifrkaci faktorri, tj. na zprisob, jakym je vyvozován jejich psychologic\f

obsah. NapŤíklad faktor pojemnovany ,,síla ega vS. emocionalita.. Se v posuzo-

vání pozoiovatelri a v odpovědích na otázky dotazníku podle Cattella (1967)
projevuje takto:

síIa ega:

zraly
stály, vytrvaly
emočně pŤiměŤené reakce
problémy bere realisticky
nepňítomnost neurotické
unavy

- bohémská bezstarostnost (autia)

- vychytralost, vypočítavost
- irzkostny, ustaran:Í
- liberální',,volnomyšlenkáÍ..
- soběstačn!
- vysoká sebekontrola, disciplinova.

nost
- napjat! (vysoké ,,ergické napětí..)

emocionalita:

nesnese žádné frustrace
nestály
emočně impulzivní
vyhfbá se nutnym rozhodnutím
neuroticky unavenY (bez
vynaložení námahy)

Na uvedené faktory poukazuji odpovědi na následujici otázky:

-- Kdybyste měl žít svrij život ještě jednou, pak byste ho chtěl
a) mít v podstatě stejnf? b) plánovat zcela jinak?
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- Máte často neklidné sny?
a) ano b) ne ',Úchodiskem bylo zkoumání procesu podmiĚování objektivními metodami.

",'..n.k 
byl skeptickii téměň ke všemu, co se v psychologii osobnosti tvrdilo'

.ll"ir nopr.' Že mnoho let se udržujici teze, že hysterikové jsou srrgestibilní' je
,"1*t.. 

n.p.oudivá. pÍesto ji však pŤebiraly učebnice psychopatologie celá desetile-

ii-nt'u se piedešlo takovym omylrim, je tÍeba používat objektivní metody

], uuchá'et ze solidních' empiricky prověňenych základťr.
.. 

É,'senck zdrirazíuje uzké sepětí experimentu a teorie: ,,Experiment bez teoríe

'" *r.nv. teorie bez experimentu je ochromená... Osobnost definuje Eysenck

1lqoo,lluto ,.více či méně stabilni a setrvávajicí organizaci charakteru, tempera.

mentu. intelektu a těla osoby, která determinuje její jedinečné pÍizprisobení se

,.,rostiedi..: pojenr charakteru označuje více či méně stabilní a setrvávající systém
.konativniho 

chování.. (,,v le..), temperament systém ,,afektivního chování..

i...n1o."..) a intelekt systém ',kognitivního chování.. ('' inteligence..). Podle Ey-

,|n.ro je vhodny následující ítrovřovil systém studia osobnosti, kterj' také umož-

ůuje identifikaci jejích faktorri.
- Úroveř teoretické konstrukce: vycházi z konstruktri excitace a inhibice

(vzruchu a ťrtlumu) a rovnováhy mezi oběma těmito procesy' formulují se

hypotézy. v čem se tato rovnováha' jakož i pÍevaha excitace nad inhibicí (a

naopak) nrriže projevovat.
- Úroveř experimentálně pozorovatelnych jev : |ormulované hypotézy se

experirnentálně pŤezkoumají, napŤ. žepÍevaha excitace má určity vliv na trvání
následnych obraz ve vnímání.

ÚroveĎ pozorovatelnych rysťr chování: chování osobnosti je funkci konsti-
tučnich poznámek a vliv prostňedí, což se projevuje v pozorovatelnych rysech
chováni (tzv. primární rysy), které jsou určitou konstelací jednoduchych reakcí
(reflexŮ) a v|astností těchto reakcí, jako je napŤ. jejich rychlost apod. VytváŤí se
obecnější koncept' napŤ. introveÍZe a extraverze. které vyjadŤují charakteristické
vlastnosti reagování (napŤ. rychlejší vytváŤení tlumu u extraverze:- že introverze
se vyznačuji vysokou rigiditou vnímání, introverze živymi a extraverze neživymi
pňedstavarrri apod.).

- UroveĎ postojri: pŤezkoumání vyše uvedenych hypotéz umožřuje další obec.
nějši charakteristiku introverze a extraverze (konstrukt logicky odvozenych
z vysledkťr vyzkumri na nižší rovni). takže tyto pojmy nakonec vyjadŤují dva
ruzné tvpy (faktory druhého Íádu, tj. na sobě nezávislé faktory) chování' vyzna-
Čujíci se dvěma rriznymi konste|acemi postojri či strukturami rysri osobnosti.

Systémovy pŤistup ke studiu osobnosti podává obr. l8.
Í:ysenck tedy vychází z neurofyziologického konstruktu vzruchu a ut|umu

a.Z procesu podmiiování a dospivá až k rirovni postojri, chování a rysri osobnos-
11. tedY z genotypick1|ch rozdílri k rozdílrim fenotypickym na urovni sociálního
chování (impulzivnost, družnost atd.). Jde tu tedy o pŤísně induktivní postup
Kontrolovany experimenty v laboratoÍích, v nichž se ověÍují hypoÍézy o chování
e,Xtravertního a introvertního typu. Současně se však jako vychodisko uplatĎuje
oedukce z vyše uvedenych neurofyziologickych konstruktri.

- Zdaji se vám b1ít vaše nálady někdy neodrivodněné?
a) ano b) ne

- Cítíte Se unaven' i když jste nic nedělal, mohlo by to blt drivodem?
a) zÍidka b) často

Za vyše uveden1!'m faktorem, iíká Cattell, nacházimejakousi jednotu, která t
m že b:ft nahlížena jako ego; její funkcíje ,,nechat pop..áy proJevovat se dohiokontrolovanfm zprisobem". To je zp sob cattellova ,pry"rtotoiirouani;.iiJlije ovšem sporn:f a na jehožproblematičnost poukáz a|a_ce|áradapsychoidiď
W. Allport, 196l, H. Thomae, 796l, a dalši). Zd,rcujici kritice;.jp.o.Juiiň.
Zatvadzki (|9,I0), kter]f poukázalna to, že Cattell nejprve objevil ro iaktor ' aíupozději zjistil, že je jich nejméně 23. Podte G. w. Allpárta (196l) .;i,;í
v Catte||ově materiálu trsy interkore|aci, které označuje jako ,,mišmaš..i,,h;l;:-podge..) a ptá se, zda kladné odpovědi na následuj íci ot.azuy poukazuji "na
jednotnlf faktor (rys):

,,Myslíte si, že byste se měl vyh;fbat vzrušujícím situacím, protože vás velmi
unavují?.. - ,,Myslíte si, že takzvaná pokroková vychova ie menc rozumná než
staré pŤísloví ,Šetňí metlu a rozmaz|uj dítě.?.. - ,,Máteu"ělku raději spolďnosi
knih než lidí?.. (odpověd': ,,Lidí...) - ,,Máte neovladatelnf strach z určitého
zviÍete?.,

Pod|e Catte||a (1957) reprezentuji uvedené odpovědi na tyto otázky položky (
faktoru ,,sklon k pocit m viny vs. dtivěra.., 

",z i" podle Allporta n.,.ny,i
,,Statisticky sesazené jednotky obsahuji často takové nepoctropitelnosti,.. doáá.
vá Allport' E. Roth (1969) zase namítá, že Cattellem extiahovaié faktory nejsou
univerzálni, jak tvrdí Cattell, a|e žeby|y odvozeny ,,zživotnichnávykri u ,"u.,o.
americké společnosti druhé poloviny 20. století..' V. Tardy (|964) poukazuje na
nedostatečn;!' seznam vlastností, z nichž Cattell vyšel' a poukazuje na alternativ. .;
ní možnosti interpretace získanych v1fsledkri. Zášadně sporna ieísut cui..rio* l
psychologická interpretace objevenych souvislostí, kteiá je nitay zcela nepsy. g
chologická a kterou Zawadzki označuje za ,'logickou nestvri.ul.' ; ''"il *psychologického antitalentu..a 'jakési intelektuální lehkomyslno.íi... ÁiÉoup fito kritika pŤíliš tvrdá, poukazuje nicméně nato' že Cattell zacházise získanyn fi
materiálem často dosti libovolně, snaží se jej buď pŤizprisobit někter1imliž fiznámym faktor m, nebo jej interpretuje velmi vo|ně, psychologicky často neph. il
11r9ne. ověňování jeho nálezťr (w' T' Norman, tioi; zejiena E' Horwátn, .{$
1976) vedlo jen k jejich částečnému potvrzeni. i'lylo) Vedlo 1en k 1e1tch částečnému potvrzeni. r.\ l
Eysenckúv modelfaktorú osobnosti il |

3.*''ffi .'''i'.:**.::-?-Jnilffi Í:::i"Ti;iť:tri jl?Í",;"1':ilffi*;||
;].. 

Teoreticky vyše| z pojetí nervov:fch proces I. P. Pavlova. a proto,*"l
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Také Eysenck na zák|adě svého faktorového modelu osobnosti vypl
diagnostickou metodu zjištování míry,,charutt"'oi"gi"iÝěř.rutto." .
verze- extraverze u j.9T!l dotazníkoqf test ,'EPI.. (Eysenck.s ...'"nuiiil
Inventory, v české verzi EoD, Eysenckriv osobnostní dotázník).
"V 

experimentech bylo používáno též psychofarmak, stimulujících látek. kt".. .prisobí ,,introvertovaně.., tj. zvyšují exciáci, a tlumií:i,ch p.;p;i.i;.i.;.T:: .

::"":Tl."lT",*::i1'.':T:,::TÍl"-i.::*:u|ni,,tj,'"ys"1i"iná''",l-;i"'rn".i:Tse napŤ. experimentovalo s vytváňením ivyhasínáním mrkacíh" ..ď.-" tii,l tsenck, l963). Není však možno očekávat vysoké korelace mezi fenomeny podmi.riování a rysy osobnosti, neboť proměnné prostňedí, které se 'a. upiutil,li
nejsou dobŤe kontrolovatelné' Extraverti se vyznačuji rychle 

""'."í;;í.iJi:trvaljlmi a siln]fmi ťrtlumy, ale pomalu nastupující, statoí a nestálou e;;tffi:obráceně je tomu u introvert . To zname,i, ž" podmíněné reflexy p.oú.i"t,.uii
u jntrovert rychleji a jsou silnější a trvalejší než u extravertri. odchyŘi 

";;;"J:vázemezi excitací a tlumem vytváŤejigenetické rozdily v introverziu é-..*.'i,
které se dají experimentálně ověŤovat'-

itarismus

Úroveř
posto.itl

ÚroveĎ
rysů

Úrovcř
experimentálně
pozorovatelnjcb
jev

Úrovcř
teoretického
konstruktu

Pu= Pr.u

Primární v|astoosti:

Družnost
Impulzivita
BezstaÍostnost
Dominance
Aktivita

i , r
i ;  .

l  i r '
.ij:

't.&

Vliv
prostedí

Figurá|ní
následné

Hédooismus

Vigilancc.
Trváoí

Rovnováha
vs.

nerovnovába
vzrušení
a tlumu
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obr. l8 Schéma systémového piístupu k osobnosti
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schéma vyjadŤuje. interakci genotypu (vrozenych vlastností) a prostŤedí ve

ii,"ii.r'""aní a jeho rrizn;fch pozoiovatelnych irrovní. Vychodiskem je formule:

P , :  P* 'U '

píičemz

p = konst ituční vlastnost i  osobnost i .
,} 

= b"hu,iorálni aspekt osobnosti,
,1j 

: v|iv prostŤedí. '
osobnost se vytvaŤí z interakce vrozenych biologickych 'faktorri 

(vrozené

#;."*;;' a vlivri prostŤedí. Tuto formuli pok1ádá Eysenck sám za,,statickou..

^lnuzitelnou jen pro relativně vyvinutou osobnost.
" 'E;;;;k"" 

y.zd*iaat nypotézy zni: vysoky StupeĎ extraverze souvisí s rychlym

atrva|ympr během procesťr ritlumu, naproti tomu procesy excitace u vyraznych

.".#;ťorobíhají pomalu, slabě a nestále; u introverze to platí obráceně, zde

š. 'prá,n"jr procešy.korové excitace. Z toho je pak odvozena další hypotéza:

ooa*incné reflexy u introvertri probíhají rychleji a silněji a jsou trvalejší neŽ

í *i."*'..r (to bylo experimeniálně potvrzeno' ale neplatí to pro negativní

podmiřování, kde se více uplatůuje irtlum). Také některé další odvozené hypoté.

,y,napl' že extraverti maji větší sklon k podvádění než introverti, Že sociální

sáilnost je u extravertri vysoká, kdežto u introvertri nizká, a další byly potvrzeny

(první z tbou uvedenych potvrdil J' P. Keehn, l956; druhou sám Eysenck, 1947).

Ňsuk l"" sklony k podvádění a ke sdílnosti interpretovat jako vlastnosti podmí.

něné irtlumy? Dá se Íícl, že je tomu spíše naopak! Extraverti se obecně vyznačuji

menšími zábranami, tj. mensími ritlumy neŽ introverti' kteňí jsou vzrušivější, ale

spíše jen vnitĚně (prožívají silné emoce ama1i velkou fantaz1i, avšak navenek se

to neprojevuje). Patrně lepší je vysvětlení pr během podmiůování: u extravertú
probitrá pomalu a je obtížnější, snad proto hriňe vytváŤí vnitŤní zábrany.

C' N. Franks (1956, t9si) skutečně zjistil, že podmiĚovatelnost reakcí je

u extravertú slabší a u introveitri silnější. Podle Eysencka je ,'pohotovější naladě-
ní.. na excítaci než na inhibici spojeno s činností retikulární formace mozkového
kmene: aktivita centrá|ního neivového systému mriže byt ovlivĎována farmaky.
Když se lŽiji ta,která aktivitu centrálního nervového systému snižují, zvyšuje se
pohotovosi k irtlumu. a vvvolává se tak chování extravertního typu. Naopak
farmaka stimulující činnost centrálního nervového systému vyvolávají pohoto-
vost k excitaci, a tím i chování introvertního typu.

Na základě svvch v.Ízkum extrahoval Eysen& následující72 ktory osobnosti.:
l. extraverze - int,ou.,,". 2. emoční stabilita _ emoční labilita (neuroticismus)'
3. inteligence, 4' sklon k psychotickému onemocněni. Avšak jen první.dva
faktory povaŽuje ,a charakteiologické, a těmi se proto budeme dž e zabyvat.

- Eitiaverti,;.o" . osoby milujicí společnost, sociálně angažované, družné,
nenucené, im|uizivní, bezstarostné s malfmi zábranami,mají rády zmény,milují



zábavy, rády se pňedváději, jsou otevňené a pňístupné, mají
a k agresi' nejsou vždy zce|a spo|ehlivé a jsou často závislé
lidi.

sklon k optim

- Introverti: jsou to osoby uzavŤené, spíše nepňístupné, mající sklon k Seben^
zorováni, společnosti se spíše straní, jsou spíše vážné, nedrivěŤivé, oobre.I
kontro|ují, jsou celkem spolehlivé, jsou zdrženlivé, nemají rády vzrušení, isn]i
opatrné, trpělivé, mají rády poiádek a jsou spíše poněkud pesimistické.

Narristající sÍla podnětu .;>

Stimulaci vyvolané vzrušení nar stá u introvertri
.y"t't..ji, u extravert pozvolněji.

obr. l9 Yztah mezi intenzitou podnětu a procesy excitace u introvertri a extravert (N. Brody, 1972)

- Emoční stabilita: znamená stabilní, vyrovnané a podnětrim pŤiměŤené emoč.
ní reakce, pŤevažující klid a rozvahu.

- Emoční labilita (neuroticismus): znamená nestá|é, lehce vyvolatelrré a pod.
nětrim často nepňiměňené emoční reakce, kolísání ná|ad, neklid, zvfšenou senzi.
tivitu, častou rozmrzelost či rozladěnost, pŤecit|ivělost. Někdy se užívá názvu
neuroticismus,. K. Pawlik (l968) jej charakterizuje takto: ,,Neuroticismus souvisí
s malou flexibilitou myšlení a vnímání, se zvyšenou sugestibilitou, nedostateč.
nou koncentrací a sníženou rezistencí vriči tělesnému nebo psychickému stresu.
Tento syndrom vlastností se dalekosáhle kryje s klinickym obrazem neuraste.
nie... Podle Cattella ťaktor neuroticismu tvoŤí vedle faktoru rizkosti dn|ežiti1
osobnostni komponent ve vzniku neur6z. Eysenck a D. B. Prell (l951) soudí, Žc
neuroticismus je pÍevážně zděděn1f. Cattell a jiní se domnívají, že je utváŤen spíše
vlivy prostiedí. Eysenck označuje neuroticismus také jako ,,nedostatek integrac;e
osobnosti... Neuroticismus je doprovázen labilitou vegetativní nervové soustaw
a projevuje Se proto i jejími pÍiznaky (zv!šená potivost, trávicí a jiné problém/'
bušení srdce a další).

Také Eysenckriv faktorovy model byl ovšem kritizován, faktor extraveÍze-
introverze je však dnes pokládán za nejlépe empiricky doloženy azanejvyznaÍ|,.
nější charakteristiku osobnosti. A také Eysenckovo zd razěnibiologické podÍnl.
něnosti osobnosti je pÍijímáno stále více.
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pysenckovy faktory extraverze - introverze a emoční stabi|ita - emoční

,^,!i,u.,,"3alcl faktoiy druhého Ťádu (na sobě nezávislé) vyjádŤit souŤadnice-
,- ' t.'teré ie moŽno současně chápat jako vektory. Jejich kombinací, resp.
í l l .  

l t . - .

koÍnbinaclJeJrcn 
mlry' \ze pak dostat ,áuludni typy temperamentu a zák|adni

rVsY charaKteru'

Emoční
labilita

lnroverzc

Náladovost
Úzkostlivost
Sb0ulost

Melancholit

Flogmatik
Pasivita
UzavŤenost
Rezignovanost

Vznětlivost
Neklid
Živost

Aktivita
DruŽnost
Činnorodost

Extraverze

(upravcno)

Cholerik

Sangvinik

Emoění
stabilita

Obr. 20 Eysenckovy faktory osobnostt

ProEysenckovyÍ.aktoryosobnost i(obr.20)platíovšemto,coplatíprokaždy
faktorově analyticky mojel osobnosti, totiž to, že kombinací jejich hodnot nelze

vyče.pat u.čení charakterovych rys osobnosti. Řečeno jinfmi slovy: charakter

o,ou.'o,ti je bohatší nez iá1fa|torovy model. S Cattellovymi souňadnymi

|aktory se Ěysenckovy faktáiy shodujíjen částečně. Eysenck chápe tyto faktory

také jako typy a ty' jak je patrno z jejictr.popisu podaného vyše, se vcelku shodují

,. .nuky' tr.ie li. 
-prip.ut 

u" své tyiologii C. G. Jung. Poměrně vysoké korelace

míry obou faktorrj u odděleně ztj1cicÍl' <lvojčat nasvědčují- t:T:' že se v nich

vyznamně uplatíuje dědičnost: ne,vovy systém je vrozeně laděn buď více na

excitaci, nebo na inhibici, a tak jsou položeny zilk|ady pro vyvoj extravertního

nebo introvertního chování.
Rozdily extraverze a introyerze.. neurofyziologickym základem vlastností ex-

traverze a introverze jsou určité charakteristiky procesťt vzruchu a utlumu

v nervové soustavě (I. P. Pavlov,7927, C. L. Hull,1943): jde o geneticky
podminěné usnadnění nebo brzdění nervovych proces v centrálni nervové
soustavě' Extraverti mají nižší uroveĚ vzrušivosti mozkové kriry neŽ introverti.
Thto dispozi"" s" uplui6uje v procesu učení. Rozlišují se dva zák|adni druhy
ut|umu: 

'reaktivní 
(vyvolan]i' unavou) a podmíněny (produkt podmiĎování).

obecně olati:
- extravárti vytváŤejí jen slabé excitační potenciály' ale rychlé, intenzivní a po-

rnalu odeznívající irtlumy;-- introverti vytváreii silné excitační potenciály, ale jen pomalu nastupující slabé
utlumy.
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Jde tu tedy také o rovnováhu procesti Vzruchu a ťrtlumu (excitace a inhi
Neurofyziologickym korelátem této rovnováhy je také uroveĎ vzrušení vzest

:* :::i::?:}: :*:l?,'::':J':Ýi:;.: |li:Ytri'se o bj evuj e l ehčí, 
" .;. 

'!

::::fl""'::::-.:'.:":j::T::::::?:!'':'1"*i""':ry:nu1uol.:i.tiky dáva;í
:r::]'l.1'..:"::'.:1,|i.-o'"o-s.1r1etsi míŤe stimulace - jsou !1,''.l:l..ion seenrfil
osoby (H. J. Eysenck a M. Zuckerman,1978). Potom p|ati,že:,,VÝ!on'a 

{'oua"oirezultují z interakce mezi osobnostně specifickym rozměrem vzrušení, situativ.
ním podrážděním a optimální ťrrovní hédonického podrážděn'.. (Y. e..raig
a D. Bartussek, 1990, s' 3ll). odpovědi v dotaznicich pak vykanljiextraver{
nasycené primární faktory a sice:

u Cattella: cyklothymie
dominance
soběstačnost
společenská smělost
bezstarostnost

u Guilforda: sociální extraverze
obecná aktivita
rozpustilost
povznesenost

u Eysencka: sociální iniciativa

Eysenckriv faktor sociální iniciativy odpovídá v podstatě Guilfordovu faktoru
sociability (zá|iba v irčasti na sociálních akcích) a znamená fakticky aktivní
vyhledávání kontaktri, nenucené pohybováni se ve společnosti, rychlé uzavitáu
novych pňátelství -jsou to podstatné znaky extraverze;jejich opak tvoŤí podstat. .
né vlastnosti introverze. L' A. Pervin (1993, s. 3l3) charakterizuj e zásadni roz. ,
dily mezi introverty a extraverty takto: ,i
- ve škole jsou introverti lepší než extraverti, zvláště v obtížn.Ích oborech: 'li
_ extraverti preferují povolání, kde se uplatůuje interakce s jinlmi lidmi, zatímco
introverti mají menší potŤebu novych Zážitkt| s druhymi osobami;
- extraverti se radují ze sexuálního a agresivního humoru, zatímco introverti
dávají pňednost spíše intelektuálním formám humoru, jemnym vtipťrm a slovním
hňíčkám;
- extraverti jsou sexuálně aktivnějši, což se tfká častosti sexuálních stykrl
a stŤídání partnerri, než introverti;
- extraverti jsou lehčeji ovlivnitelní než introverti.
Podle Pervina je dále charakteristickou extravertní reakcí kladná odpověď na
otázku: ,,Toužíte často po vzrušení?.. U introvert je to naopak kladníodpověl
na otázku: ,'Dal byste raději pŤednost četbě než setkání s lidmi?.. .'Introverti jsoÚ
spíše vzrušováni událostmi a spíše se učí společensk1fm zákazttm než extraverti
V:fsledkem je, že introverti jsou více potlačení a utlumení... introverti
v učení více ovlivĎováni tresty, extraverti naproti tomu odměnami.. (Pervia
l993, s' 314). Extraverti mají silnější vazby na vnější prostňedí a zvyšeny
na vnější podněty; introverti v proživáni více akceptují já a vnějšímu sociál

r70, t7r

^tolí pĚiznávají menší hodnotu (K. Pawlik, 1968. s. 372)' Extraverti obecně

llil"i' větsi pohotovost k sociálním interakcím a ke kooperaci než introverti'

;i";tl';' sociálními podněty často spíše obtěžováni a raději pracuji sami.
",-ki,ikoÍoktorové anal!,zy. Naděje, které byly vkládány do faktorové ana|yzy

.il.no obiektivisticky orientovanymi psychology, se nesplnily. Problematika této

í'.i"ay má tii aspekty: |. vychozí psychometrická data (měŤitelné proměnné),
',',.,á 

maii reprezentovat pŤedmět faktorování, 2. stiední článek, tj. matematické

^."..auiv uŽité ke zpracování získanych ridajri, a 3. psychologická identifikace

i".uor.i. které z těchto procedur vzešly a které mají pňedstavovat faktory.
, 

Relativně bezproblémov1f je pouze stňední článek, tŤetí článek se neopírá

o oiesně určeny postup a je zatiž,en určitou mírou subjektivismu a posléze první

eran.t je probtematick1Í hned v několika směrech, pňedevším je to vyběr

pioměnn1|ctr a jejich psychometrické zpracování, resp. jejich objektivní repre-

zentace.
PŤesně to formuloval J' Nutin (l965): ,,Nelze očekávat, že faktorová ana|yza

odkryje jiné dimenze osobnosti nebo motivace než ty, které se vyskytují ve

qfzkumném materiálu.. - a ten, jak víme, je omezen na psychometricky získaná

data' která zdaleka nevyjadŤují životní sféru osobnosti. Tuto námitku formulo-

va| j1ž C. Burt (1940), ktery Ťekl, že faktorová ana|yza nepňinese vic než to, co

do ní bylo vloženo - a to, opakujeme, celek osobnosti nereprezentuje. Proto je

faktorová ana|yza osobnosti nutně zjednodušením problému, ktery má Ťešit'

F' Merz (l987) má tuto námitku: ,'Model lineární kombinace faktorri je sice
okouzlujícím zp sobem jednoduch!, ale právě proto je jeho pouŽiti na živé
systémy věcnymi argumenty, jako je poukaz na známé souvislosti, neoprávně-
né...H. Thomae (1968) zd razĎuje, že pŤedpokladem jakéko|iana|yzy osobnosti
je drikladná znalost toho, co je ana|yzováno: mrižeme se napŤ. pokusit charakte.
rizovat gotiku nebo Goetha, uvádí Thomae, ale když o gotice a Goethovi nic
nevíme, nebudeme schopni podat popis' ktery by měl smysl; podobně je možno
udělat faktorovou ana|yzu Homéra nebo koránu shledáváním korelací mezi
slovy a kombinacemi slov, ale je otázka, zdaby to mělo smysl a co by to vlastně
ukázalo.

Podle Thomaeho má 16 Cattellovlch faktorri asi 400 indikátorrj, které lze
roztŤídit do pěti následujících skupin: l. rysy zahrnující temperament, sebecit'
náladu a zájmy (asi 2l ,Á), 2.rysy činnosti (16,5 oÁ), 3.kvality pŤizprisobení
a'ňizeni (25%|.4. sociální postoje (26,5oÁ),5' stupeĎ kontaktu s vnějším světem
( t 1 7";. To vribec neodpovídá klasifikaci psychickych vlastností osobnosti a je to
velmi málo. Cattell ouš"* bere člověka pŤedevším v jeho vnějších sociálních
projevech a nepŤih|íží k tomu, jakf je také vnitŤně; avšak individuum je tŤeba
orat takové, jaké je, a nikoli jen tak, jak dobŤe či špatně sociálně funguje
( | hornag). Proto má Cattell, pokračuje jeho německ1f kritik, jen málo indikáto-
ru pro konzistentní zpŮsoby chování a kromě toho 4l5 těchto indikátorri pňed-
stavuje hodnocení z vnějších hledisek, tj. pozorovateli. Proto označuje Thomae



Catte|l v pňístup jako heterotropní, což se projevuje i v obsahu sekundár

ii*.:1,,o:.:' 1.1u li ^t :"11";irn "gá,ntiti r iio 1 "ái nc" 
".iel ; J. p ro s tňedí' 6bohatstvi obsahu lid.ské osobnosti .í;; ili;J; ; ;#''.P|Uštlcql' 

a tat

".?l;*:ilff ÍjůJT::*ťJ:L"#:'ii':'IJ:]":]i!:1";;i(bi0),podleněhg|v této me.odě nejde o extrakci faktorri. nybrž o pouhou o.'l ']. 
puute nihg|

fenomén je redukována na n,",'si ÁnoŽinu','foito".. ;."i'-l|'"";'il":xT:kategorie klasifikace. Co je posle<'ní strukturo1 mysli u ,áa jšo., je;r sloŽky četné, Inebo je jich málo a podobnost nebo odlišnost.:1jiirr.t.-.ni.i,l.9u 
9t1zky, které 

]
musí b1i,t zodpovězeny fyziologicklmi, biologicty'mi, int,o,p.tuunlml a experi.mentálními v zkumy, zdtrazŤnje Burt. Svou aÁa|yzl rut-tl.oue analyzy lurtkonči zjištěnim: ,,uzavirám' že faltory jako takové jsou pou'. ,,u,l.tické abstrak.ce, nikoli konkrétni entity.. a logicky jsou to pouze principy klasifikace. To, cose naz'fvá ana|yzou faktorti, ;" poar. Burta anal!,u iu,iunlá,resp. 1ejí jednodu.ché funkce, a poukazuje' na společn;i' zdroj této variance' tutez na*itku uvádíThomae: z deskriptivního piostŤediu s" stává fakto., ate i poole někten.Ích.l.aktorovych analytikú faktory nejsou piíčina-i ve starém slova smyslu.C. Wrigley (podle 7awadzkého) uyin faktorové u.n^|iě.í"ji subjektivnos!neboť nesměŤuje k jednoznačn.im,vyšteát m, a nazva.ji ,,džunglí vytvoŤenoupsychology, v niž žádny moudry a sebe sama si vážící síatistik neni povinenbloudit... Sublektivistick;, aspekifaktorové ana|yzy* *"j*'; zejménavjejím :posledním kroku, v pojmenování faktorrj' ale i ve v.fběru vstupních dat'o jakousi syntézu 

t|191ov}'ch ana|yzosobnosti, uptutnuii"iLxikální pŤístup,se pokusil o. P. John (] 990), kter vyše' z pÍ,irozsnéh" :JiG ii^z lidé popisují .ísebe samé a jiné. Strukturu o,obno,ti tvoíí ,,pět silnj,ch,, faklorú, resp. znaktt,.ťaktorové taxonomie. osobnosti.. (,,big-five-Í-actors..):
E: extraverze. energie, entuziasmus. "

A: pŤíjemnost, altruismus, citovost (.,affection..),
C: svědomitost' kontrola, zdrženlivost,
N; neuroticismus, negativní afektivita; nervozita,
o: otevňenost' originalita, otevňené smysteni (,,open mindedness..). ]

*3;;J :i:;TJiJijo.:.' 
(d i m enze) osábnos ti, 1 "ji"nz o u,u r, .ie, podle Johna, i

o jin synteticky pohled na systém faktorri osobnosti se pokusili G' G. $Kassebaum, A. S. Couch a P' E. stater 1rlso): provedli faktorovou ana|Ýzlt Bpoložek známého minnesotského osobnostního dotazníku rr'avrír ]fi1ffiff; $multiphasic Personarity inventory), ktery vyvinuri S. R. 
"",ir"*r"'"";:"č 

{lMcKinley a ktery obsahuje ssa oiá'ek z:'aÁer"ny"t,však pŤeváž"u .Íá'*"áJi mku patologíckych stav . (isychopati". t,y.t".i". paranoia. ,.t,i,"r."ÍiJ;'fi;';, lovedle otázek zaměňen;i'ch na diagnostilu zejména introverze a extraveÍZe,Dota'z.ník byl použiván v k nické p*ii r.ruu"cT psychiatrickfch zaiizenich.UvederuautoŤi dospěli k identifikaci následujícich faktorri' které lze sestavit do tohotoschématu:

sociální
participacc

sociální uzavŤenost

intelektuální
kontrola

ego-sila

Uvedené dimenze osobnosti |ze najit i v Cattellově faktorově analytickém
modelu osobnosti, ale oproti tomuto modelu se systém obou vfše uvedenych
autor vyznačuje lepší uspoŤádaností a faktory' které uvádějí, mají také podklad
v klinickjlch zkušenostech i každodenním pozorování. V tomto smyslu skutečně
reprezentují ony vnitÍní determinanty, na které lze usuzovat již ze systematické-
ho a dlouhodobého pozorování' jak se lidé chovají v každodenních situacích.

Problematika faktorri osobnosti zilstává otevŤena, i když privodní nadšení
mnoha psychologri pro faktorovou analyzu již opadlo a tato metoda je spíše na
Írstupu.

1',l1



Ego
.,viadiuje funkci' která dělá osobnost tím, čím je: integrovanfm, interindividuál-

-í.-,atisny- a jednotně fungujícím celkem duševního života člověka. Ego repre-
,)ž,,ui" 

centrá|ni psychicky aparát ve všech tÍech sektorech psychologické pro-

í'".2,itv osobnosti. tj. v oblasti jeji geneze, struktury i dynamiky. Se vznikem
',],l 

vznlká osobnost jako specificky lidsky ritvar duševního dění, ve struktuŤe

l?"r,no'ti reprezentuje ego její Synteticky vrchol a v dynamice osobnosti repre.

).n.u'. ego ristŤední motivační funkci (fakticky to, co bylo ve starší psychologii

nazyváno v lí).''-í 
...o kapitole pojednáváme o strukturních vlastnostech a funkci ega. Zá-

t|adni strukturní funkci ega je integtace, tj. scelování dílčích zkušeností, to

)nu^"na sjednocování právě na zák|adé ega; motem integrace je, jak Ťíká

Állport, ,,ex pluribus unum.. (z mnohého jediné). Vyše uvedené schéma ukazuje

ncr<orit rovin integrace, nejvyšši z nich reprezentuje opět ego jako individuální

organizace faktorri (pramennych rysri, vlastností) osobnosti. VytváŤí ji proto, že

,.-.go stává zák|adnim vztažnym rámcem pro vnímání, interpretaci a cítění

skutečnosti a pro jednání.

Své prostŤedí, svrij vnější' ale i svrij vnitŤní svět vztahuje člověk k svému já

a tento elementární egocentrismas v lidském duševním životě, tak vyrazny

u dítěte, obecně vzato Znamená, že všechny psychické funkce vystupují v relaci

k egu. Jsou nejen uvědomovány jako pŤíslušející k já ('já myslím, vnímám.. atd.),

ale ego určuje i jejich zaméÍeni a obsah, protože vystupují v jednotě s činnostmi'
které se tak či onak vztahují k egu, k jeho dynamické funkci, tj. k realizaci
osobních zájmi, potňeb atd. Lids\f duševní život vystupuje jako proud na sebe
navazujicích činností, které jsou organizovány a mají určitou konzistenci (setrvá-
vají v určité jednotě). Jednotlivé akty chování, ale i v mysli vystupující pŤedstavy'
soudy, pocity a snahy nejsou oddělené jevy - ,,membra disiecta.. (oddělené
části), ale procesy' které vykazují určitou jednotu, jejich smysl poukazuje k urči-
tému komplexu motivri, a ten opět k určitym ,,leitmotivtim,,, a tyto posléze
k jednotné tendenci.

Podstatou ega je tedy obraz vlastního já, ktery vyvstává, jako každé jiné pojetí,
jako rezultát abstrakce a zobecnění určitych zkušeností tykajících se vlastní
osoby' Je to tedy určité sebep ojeti založené na sebepoznávání, jehož zdrojem jsou
relace já - okolní svět, pŤedevším ovšem svět sociálni. obraz vlastního já (ego)
zahrnuje v tomto smyslu nejen soudy a irsudky o sobě samém, ale i pocity, které
s tím souvisejí. Jde tu principiálně o hodnocení sebe sama' o sebeoceřov ní,
v němž se uplatřují nutně určitá kritéria. Ta jsou reprezentována individuálním
systémem hodnot, ktery se postupně od dětství vytváŤí na základě rodičovskych
pŤíkaz , zákazi u u,oili, siovnáváním se s jinymi a reflexí jejich reakcí.

Již w. James (1890) rozlišil následující elementy v obraze vlastního j : l. ,já
rnateriálni... resp' fyzické, tj. obraz vtastního vzezÍeni,2. .já sociální... tj. obraz,
Ktery si člověk vytváŤí o své společenské pozici' o své sociální hodnotě, 3. ,já

V kapitole o genezi osobnosti bylo popsáno, jak se vznikem vědomí já vznikáspecificky lids$ ,,apaÍát,, organi,ice duševního života člo(latin. já). v p.y.t,oiogii vystupíje i,i"^ egav riozn,!"r, .;,nu,nll[1'::ffi1:r znych aspektri já,:"..q'jastvi iv aígl. se rozlišuje.''I..,-,'me.. a,,self., V němč.,,ich..a,,Selbst..; v češtině taková difer]enciace neexistuje). V podstatě však pojenrego vyjadňuje dvojí: |. obraz sebe sama, sebepojetí (pi"ástaív,'smyšlení, které sijedinec vytváÍi o sobě.sa1ém' a pocity, it..e,..ti- '"""i'.;o,i. zvláštní psychic.ky ,,aparát,., ktery vyjadňuje nejvyššíťrroveř integrace oJobnosti a je činitelemspecificky lidské organizace duševního života člověka a jeho áynamiky. Pojemega tu vystupuje v rovině deskriptivni a exp|anační. oila tylo aspekty spolusouvisejí, protože organzující a regulativní funkce 
"g" 

*'u,í. jeho vfznamemobrazu sebe sama. Pňedevším je iu tedy 
"s, !"!?-hypotetick!, koncept, kteryvysvětluje jednotu' koherenci, .esp. ko,',istenci duševního děni a jeho projevri"vysvětluje fakt konzistence a integiity osobnosti. S použitím p*oonit,o schéma.tup. w' Allporta (196l) zn.áz'orŤruje integrativni iunkci 

"gu 
ou,. zt.Pak ovšem vznlká také otázka,;aŘy';e vZah osobn,,tt o 

"-go, 
pojem osobnostije širší, zahrnuje také její vztaÍty t ziuoini-u prostŤedí a k organismu; pojem já

(
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a

duchovní.., obraz, kter! si člověk vytváŤí o svych vlastních duševních vlast
tech. Obraz o sobě samém si subjekt vytváŤí ve dvou propojen1fch rovinách jn
tzv. reáIné a idedlní ego.. reálné ego je to, co o sobě subjekt soudí, Že je, pňedstavn
o tom, jak! je skutečně; ideálni ego je jeho pňedstava o tom, jak by chtěl bli
Zopakujme si, že poměr obou těchto obraz vyjadŤuje pojem síIa ega a lze ňíci, |6
ego je tím silnější. čím menší je rozdi| mezi reálnym a ideá|ním egem. Rozdíl mezi
tím, za koho se subjekt považuje' a tím, kfm by chtěl b1ft (chtěl by blt napŤ. l
prribojnější. méně drivěŤiqf, některé své vlastnosti by se chtě| zbavit, napŤ. báz[.
vosti, jinou by rád měl, napň. rozhodnost), poukazuje na míru nespokojenosti ge
sebou samym, jakož i na určitou míru sebeťlcty či respektování sebe sama.

Určitá míra rozporri mezi reálnym a ideálním egem je motivující a v tomto
smyslu je i žádoucí, neměla by však pňekročit určité hranice. Je.li jedinec pŤíliš
nespokojen sám se sebou, má i malou míru sebeircty. Jedinec často ví' jaky by
měl b]izt, ale neví, jak! chce bytl' ideáIní ego vyjadÍu1e chtěn]f obraz sebe sama,
obraz jedince, jakym by chtěl bj't. vyjadíuje identifikace s určitymi osobami
(,,chtěl bych byt jako otec..), s určitymi skupinovjlmi normami a hodnotami
(,'chci byt spravedlivy..). ,,Jako všechny rozpoÍy v poznatcích o sobě, tak i roz.
pory uvnitŤ ideálu sebe sama, jakož i mezi poznatky o sobě a ideálem jsou
pŤíčinou uzkostnosti jedince, snižuji schopnost pÍedvídání, oslabují kontrolu ,
chování a navíc ztéžuji racionální Ťešení problémri.. (R. S. Wylie, 1957, podle
A' Brzezinské, l973). SebeoceĎování, obecně vzato, souvisí s životní lispěšností
či nerispěšností a životními aspiracemi, ale opírá se i o reflexe mínění druhfch
(co si subjekt mys|í o tom, jak o něm smyšlejí druzí). Zobecněné sebeoceřování l

se chápe jako pocit vlastní hodnoty, resp. jako postoj k sobě samému, pŤičemž
se zdrirazřují dvě dimenze tohoto cítění nebo postoje: akceptov ní a odmít nl
sebe sama, Jedinec, ktery akceptuje sám sebe, si v podstatě věÍí a je schopen l
využivat sv1fch schopností, coŽ potvrzuje určitá míra jeho žjvotni rispěšnosti; .ii
jedinec, ktery odmítá sebe sama, neakceptuje se, je jedincem neuspěŠnym, kted $
na svá žjvotní selhání reagoval pocity viny či kŤivdy, což vede často k vytváŤení fr
negativních postojri i vriči jinlm a mriže narušovat jeho sociální fungování vribec fi
(Brzeziírská). Člověk mriže milovat, a|e i nenávidět své tělo, své skutky, sebe f
sama vribec a tento poměr k sobě samému určuje i jeho poměr ke světu a k živo. '1

tu, ktery mriže byt vnímán jako zdroj potěšení nebo utrpeni atd' 'n
D ležitjlm komponentem ega jsou snahy, objektivně vyjádňené určitym systé. L

mem motivací. G. W. Allport (196l) rozlišil ego-angaŽované a ego-neangažova..7
né motivace, obecně se to označuje jako ego-snaha (,,ego-striving..):je to risi['a
jedince ziskatv očích sqfch i svého sociálního okolí co největší hodnotu, ziedno. v
dušeně Ťečeno, ',stát se někym.., kdo je vážen, obdivován, ctěn. kdo má moc' |1
irspěchy, drivěru atd. To všechno jsou zvláštní pŤípady obecně lidské tendence' j|
která je základem dynamiky ega, tendence k evalvaci ega (jeho pozitivnímu t

e1i:T;ilffil;,"í,],] 
*u"m komplementární tendence vyhnout se devalvaci 

"'I

obra,z sebe sama (ego) se rozvíjí po celf život jedince, 
'a 

proto vystupuje

ioroblémstabi l i tyeg,a,-resp.změnvob,u'"ulu,tnihojá,zejménavkrit ickych''i',,,ách 
Žtvota1oo,p,uá,'í, stárnutí) a v kritickych situacích (psychická trauma-

:::l" ;ip"r'."rnvj' tutě,'í ,. sámozÍejmě jak znaky reálného, tak ideálního

'"^. po,petost je pokiíd ánazaobdobí relativní stabilizace ega. obecně platí, že:

::i,í;;i;J;i 
á;"9v je nestabilní' jestliže pŤesvědčení tykající se rriznych vlast-

.ostí se Stale menl, ai už pod vlivem prostredí či vlastních skutkri jedince tak,

). není zcela schopen-určit' jaky vlastně je a co dokáže.. (A. Brzeziírská' 1973).

íde tu vlastne, jak poJtrn.,j. .itouu.'á psycholožka, o stabilitu sebeoce ování,

i:il:J t'tJ j.á,'ut'á'"uv "*rtu 
a jednaljejích jednotlivych vlastností (jejich

sebeocenovanlZavls lnaskutcíchjedinceunu-to., jakjsouinterpretoványjeho'"o"o.l;*,. 
;.'ezinska také formulovala postulát stabilniho sebeoceĎování: po-

znatkv o sobě .u*..-*.,.iny. .iptné' pod.tut.'é a vnitŤně spojité; postulátem je

tedy systematicke sebep.oznaíaoi. Není-li tato podmínka splněna, stává se člověk

nejistym, nerozhodny.., '"e"i svá mínění o sobě i o svych snahách. Avšak

i nerea.listick e p,,nu,iní sebe sama mriže vykazovat rezistenci vriči změnám,

sebeoceirování kostnatí a StáVá se necitlivé víči vnějším změnám (Brzezinska)'

TypickympŤíklademnereal ist ickéhoarigidníhosebehodnoceníjestatnápade.
J^;", která se stále považuje Za ',osmÍ)áctiletého diblíka..'

Plastické a stabitni sžin,,,io,,Ínímusí mít pod|e Brzeziíské následující vlast.

nost i: l .systematicképoznávánísebesama,z';edinecT1jT:ěvymezenyVzorec
toho, kym chce byt, iáeálu vlastního já' 3. ideáln i 1á má bjlt jen v určitém Stupni

nesouhlasné . ..arní. ia a nemá pŤěkračovat možnosti a schopnosti rea|izace,

4.vsebeoceíováníjedincemusíbytzahrnutohlednaoceĚování,kteréojedinci
provádí jeho sociální okolí, a informace o vlastních skutcích.

G' W. Allport (l955, l961) zdťtrazĎuje existenci jakéhosi intimního jádra

osobnosti, které nazyv á proprium (z taiin. p,opriuš,.bezprostÍední) a které

vymezuje jako ,,něco á.iuc.njt"plého a ui,,''umn3r'o..' jako všechny sfirr,naŠe-

ho duševního Života, tt.,é pouuzujeme za ,,naše vlastní... Jde tu o vlastnostt

osobnosti, .".p. d..J*'ího žlvota čiověka, kleré mají těsny vztah k egu. K pro-

priu. podle Allporta, patŤi:
- .fělesny 

smysl: jsou to dojmy z Íé|a, z jeho povrchu i z vnitÍních orgánri

a tkáni; vědorní ter", ."'p' ict..ío.ti, i" obvykle lokalizováno nad koŤenem nosu'

poněkud pod povrchem lebky 1,.kyktopsté oko.. já) a tvoÍí.fyzické já, k němuŽ

obvykle patÍí i oděv, takŽe hranice mezi fyzickvÁ:a u-.""-J: isou neostré.

- Vědorni totožnosti (totožnost našet'o:ál' i tovi 'e-er9vu.1lnění, uchovává si

vědomí totožnosti (identity), že je stále .i''i, í..i'- uvl jako.individuum' Činitelem

toho je jednak ,,organická kontinuita ...,l.o.,..t,.iárního aqa1at1.- 
1]:i.:1:

u.eitďmn,isá". .6"iar"it' o života.Vedle toho se uplatřuje vědomí autentlclty

nebo naopak neautenticity, jako je veaomí osobní ,uobody či nesvobody jednání

bÝi;;;"""b# H ; ; ale io je jen velmi hrubá charakteristika, neboť kdy

*"čl;;šk ; ',oď". svych činech autenticky a kdy nikoli, je složit! problém.
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- Povyšení sebe sama: nejvlraznější vlastností propria je,,bezostyšné pro5q
vání se.. s inherentními emocemi sebelásky a ješitnosti a s potÍebou pŤežít.

- Rozšíňení našeho já: s vyvojem se rozšiňuje oblast vyznamn1fch pňed
a nejvyznamnějšimi se stávají ty, které označujeme za v|astni a oblíbené:

:: ::-Yl:* :' ix..T:j: : :":: x': " :':1l. }.| T: 11.'', (::: : ̂  5 j* ::} j:Ť"k jiT
se rozšiŤuje pŤedevšim v oblasti sociální na my (,,my rodina..,.al.e.luké,^;
studenti.. nebo ,,my slávisté.. atd.) na základě identifikace. Konečně já se mťrá' 

. 
,

rozšíÍit i na abstraktní pojmy' na mravní, náboženské, politické a jini 
.

hodnoty. i.
- Racionálni já já udržuje kontakt se skutečností a vyrovnává rozpory mgd .

tendencemi individua a možnostmi jejich rea|izace, resp. mezi rea|izaci potieb:
a jejich frustracemi. Racioná|ni činnost slouží jako nástroj ňešení problémr\l
k němuŽ patrí i racionalizace, která neobjevuje, ale spíše zastirá, aby uchránilg
ego pňed ztrátou rovnováhy. ,i

- obraz sebe sama: zahrnuje pojetí o tom, jak1f jedinec skutečně je, tj. obra2
reálného já, a pojetí, jak1fm by chtěl bÝt' tj' obraz ideálního já, s nimiž souvisi
aspirace. ,,obtaz o sobě nám pomáhá spojovat pohled na pňítomnost s pohle. '
dem do budoucnosti.. a má zásadni vyznam pro dynamiku chování, které t,
směŤuje ke kongruenci prostŤedí s obrazem sebe sama a k realizaci hodnot' kterÓ ji

jsou v něm zahrnuty. 3l
- Vlastní usilí: vyjadŤuje podstatu vyvoje nejvyšší urovně motivace; existujo

chování, v němž je já angažováno, a chování, v němž angaŽováno není; i
ego-angažované chování (motivace) je ,,chování propria.., a to je víc než
uspokojování jednotliqfch potŤeb, směňuje k sjednocení osobnosti, k vytváŤení
a rea|izaci jednotn1fch cíl . V1fjimku snad tvoÍí neasimilovatelné komplexy
napŤ. viny, méněcennosti apod'). Úsilí plynouci z já je zaměÍeno spí&:
k budoucnosti.

-Vědoucí já:největší záhada vystupuje, Ťíká Allport,kdyŽ se ptáme:,,Kfmje
to já, které známé tělo, které má obraz o mně samém, jakoži smysl pro identitu
po dlouhé období, jež vi, že mám,propriální. snahy?.. Existuje nějaké substan.
ciá|ni já, nějaké já jako homunkulus v osobnosti a existuje jen jedno nebo více
já? I. Kant se domníval, že vědoucí já je prostě transcendentální nebo ,,čisté já...

W. James a J. Dewey naproti tomu soudili, Že ,,mimo prriběh vědění neexistuje
žádny substanciální vědoucí..; ,,vědoucí není nic jiného než organismus sáÍn..
(Allport)' Citovany psycholog soudí' že ,jáství jako agens.. nelze ostŤe oddělovat
od ,,fungování propriálních systémri v osobnosti...

S tím, co bylo právě uvedeno, souvisej i dáIe otázky existence vice já v téže
osobnosti a existence já u zviÍat' Pňedevším problém více jd v jediné osobnostije.
problémem terminologick1fm:vyjadňují Freudovy termíny,,ono.. a ',nadjá,, také
zvláštní druhy jáství, existuje dvojitá nebo vícenásobná osobnost (něco jako

pánové Jekyll a Hyde v jediné osobě)? James se domníval, že existuje v osobnosÍl
tolik sociálních já, kolik kategorií sociálních vztahri osoba má. G. Murphy
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tta7.l)uznává,Že 
odr' 1870 popsali zejménafrancouzští psychiatŤi Ťadu pňípadťr

(,, .:..i.h a vicenasoonych osobností a z" |oÁo"i hypnÓzy uvolnili z hlubin

*:ťjil' f,otu,ni'ct''oiob jakousi druhou osobnost.
,,- q^ieÍtt o tuto proolemaiiku narristal u po,te'" američtí psychiatŤi c. H.

.í.J|,.n a H. M. cr."[i"í tlg57) popsali žnámy pÍípad 
".?:,:"Ý 

,,Tíi tváŤe

ilu::. t,..', byl i zfilmováá. io" o,piipua náhlé pŤeměny ,,bilé Evy.. v ,.černou

íuí..: .,bílá euu.' oy,u .i. ná a,oi,ážná, prostě^se oblékala a ve svych stycich

|]iu,a,z"nli"1111:*;*'v'ryr]ťJ*u'ffi lé]ť,J;,"-T:1.,"'::"iii:'i
r.,íta .truzná. ..dětsK.y T"''l:l]l ].;."^:;;;;J *., .,.o*env se vysvětluje tím, že
.,i ., mluven i tlŽwalahrubych vyrazri. PŤípad této proměny se v1

no určitém.n,ooni,n''slť,,, 
tt..v,,bílá^Eva..piožila, se''z jejího nevědomí

uvolnily potlačene ..,,jJnJ, t*,i ,. pak realizovaly (podle H' Schjelderupa,

1964). Tento u,,". p.áiinl pŤípady však patÍí spíše do oblasti psychopatologie,

,,o'á'o se o nich jen zmiĎujeme.

Problém vědomí já;'';;i;;.;yl zkoumán experimentálně (G. G. Gallup jr.'

1970) na šimpanzích: p"i',"i'. zv.irltrim uvro u malé kabině, kde se zdržova|a,

na dobu deseti dnu po.,*',o vysoké zrcad|'o;vzrristal počet reakcí zaměienych

na sebe (prohlížení *, Joti,r.ax a up'rav1rriznj'ch east1 tital a bylo zjevné, že

zviíata poznávaji,# ;;;,; Ž jíiá z.viÍaia áedokáží. Experimentátor došel

k závěru. že tato ,,ír^,í Áá:í ,,sebepojeti;, "ah,',ujícj 
mimo jiné vědomí těla

a sebeprezentaci' ate tento uj'ltaO je sporny a B' Weiner (1980) poukazuje

správně na to,.že .";;;j;;í "*''."á 
pr"á*si- ze sociálni interakce' Fylogene.

ticky vyše vyvlnute 
.zil"eis"e,d.,.rt,v,lur.ol.ou 

napŤ. opice, mohou mit vědomí

vlastního těla (fyzické já), ale to ještě nenť;á" to, co vyjadÍuje pojem jáství

(ega). V kleci samostatně drženy gorilí Sa;;, bfvalj' vridce.tlupy' zuŤi, když je

krmenjakoposlední.Existencepozicvopičíchtiupách'poukazujenamoŽnost '
Že se u těchto .virai vytváŤí jak.ési elementární sociá|ni já.

Za dťlležitou .l"žil;;;;.ia potrada Allport svěd9mí.ale pŤesněji je nevyme-

zuje. Uvádí pouze' že -špatné svědomí..íím saer"je, že jsme nějak ',poškodili

náš upŤednostnovany životní styl..'a -u.i-" put *Éao1i uklidnit racionalizaci

nebo pokáním. Často je svědomí * ;;j;is náboženskym smyšlením, ale

i nenábožensky založení lidé moho,, uyu'i,n*, ostré svědomi. Jeho vyvoj je -

s vj,jimkou určitych psychopaticty"t, o"ou.,J,ti--no'n'arním jevem. V dětstvi se

vytváŤí ,.svědomí musu.. (,,must 
"o..",.,'"".i 

j, za|ožené.na.noslu111"' Il 9]::|.:
sebevyčitky. z" n.uiá.r..|,io nei"r.eno pritá'u rodiče). U dospěleho Se vyvul

svědomi ..má byt.. (..ought .on..,.n""I). které jiŽ není za|oŽeno na stracnu

Z trestu jako u aitctě. svÉdomi mc,,í ..oc,""nt,om z oblasti specifickjch ":'^:l
poslušnosti t p,"p.i"' i" *e,'c záviďé na vnější sankci a je to spíše ',poclt

povinnosti.., j" . ť;;; ,];'il'n; ,.u"-u"o"''i.., snahy udržovat obraz sebe sama

"'.;:iffiT?J,ť:J*lffi?;.val vyznam tématu, kterému se v této kapitole
věnujeme, J. Nuttin (1956): ,,Fundamentálni strukturou osobnosti je jednota
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Crutchfield ( l958). Poukazují piedevším na rozdíly v psychoanalytickém ;.":. 1

:::i:"^::":I'*:.:^ o:,:l^."'Ť :^ 1ť:'-:,?,d:I pojmú i\, a y|bn,.', pájfr .
osobnosti vyjadŤuje ,.celkovou psychickou strukturu č|ověka,J"t'o scnof,[};.
rysy charakteru, pohnutky' zvyky a p'ocesy poznáván|., je to ,'vše, .o p.y"r'or.]
m že vypovědět o individuu..; naproti tomu já nebo jáství (,,self'.) l.i.á"i,i
zvice možnÝch aspektri osobnosti, ,,prožívateln ch aspektri,,. ,,uuzáy tl;";t.';
poznávájako určitá osobnost.., jako jedinec vybavenf určit]fmi rysy charakter,-,-
zvyky a typickymi zprisoby chování. Člověk o sobě vi. že má u'"iie ,.r'opno*i
a určité poznatky, vi, že v něco věŤí, má určité cíle, nároky , určité vazby k ;"é*
okolí (má určit;y majetek, pŤísluší k určité společenské vrstvě) uta. vs"ct'ny i|i
aspekty dohromady utváňejí jeho sebepojetí (koncepci já) a rrizné složkv l"íi.
já nahliži člověk jako více či méně centrální, bližší .ue','u ia' jeho jádru,:i'oi.ilo
aspekty nah|iži spíše jako periťerní či povrchní; také rrizné pňě<ímetv v ototi
T:h9.' bj't , jádru já.. bližší nebo vzdálenější, s některymi se mriže identifikovat'
Clověk mriže byt napÍ. hrd]Í na Ío, žeje majitelem auta určité vynikající značky
a láskyplně o ně pečuje. To mriže byt označeno jako ,,ro7'šííení,, já' kterému jsou
blízké zejména pŤedměty vlastní tvorby.

''ego - svět... je základním konstitutivním prvkem osobnosti, neboť,
je zprisob bytí a chování ve světě, kter existuje pro jáství..' 

-.."Ů!

"j'f*::})' ť::l'*.t*T.lyTt 'S,t:uktury ega podali D \*:| u R. s:

Vysoce hodnocenou složkou mriže byt jméno' pověst,povolání: ztrátareputace
mriže b]i,t proživána stejně drasticky jako finanční bankrot nebo vážné onemoc.
nění. ',Struktura já miiže b]yt nahlížena v ana|ogii k modelu cibule' tzn. jako
sestávající ze sukcesivních vrstev... NejvnitŤnější vrstvu, jádro, tvoŤí jakési nájin.
timnější, nejosobnějši vztahy já (,'proprium.. G. w.. Allporta). co iátezi t peri.
ferním vrstvám a co k jádru, je interindividuálně rrizné; to, co je periferní, není
pro naše já rozhodujici (vyznam nrateriálních statkri' tělesná kr.ása, upraven
zevnějšek, mínění druh1Ích, sociální postavení atd.), a pak i zvnějšku pozorova.
telné chování jedince nemusí vyjadŤovat jeho já' Krech a Crutchfielb ilustrují
v1iše uvedeny model tímto pňíkladem: Fiktivni pan Novák je postupně pŤipravo.
ván o jednu vrstvu svého já za druhou; krach na burze jej.pňipraví á íeškeÉ
;mění, jeho reputace je zničena, pňijde o pÍize rodiny u prát.r a konečně je mu
ukraden i oděv z té|a, Co nyni panu Novákovi zristává z jeho vlastniho já?
Mnoh;/m lidem po ztrátě periferních vrstev nezbude vribec nic. Někdo muže
upadnout do stavu stuporu (strnutí), jiny do neukojitelné žizně po pomstě, ale
jiní si mohou udržet více či méně intaktnícentrálnívrstvy, napŤ. určiié hodnotÍ
náboŽenskou nebo k transcedenci zaměŤenou víru.

Podobně jako člověk nah|iži věci ve svém okolí jako,,dobré.. nebo ,,špatÍé,,,
nah|iži i některé aspekty svého já jako pozitivní a jiné jako negativní' resp. jako
dobňe nebo špatně slučitelné s jeho morálními normami. Ví napŤ., že je ,,dobré.,.
b t tolerantní a nesobecky a žeje ,,špatné.. byt lín]f a neodpově dny, Že jte dobré
mít v práci uspěch a snažit se o ,,zlepšováky,,, udržovat se ve zdraví a spokoje,

'.,i lt Ž'Č ie Špatné nemít irspěch a byt nemocen a nešťasten. Některé aspekty se
ni]u'i"ui 

iakoneutrální (napŤ. vyška těla nebo dobré jídlo), avšak každ! z těchto

]lo.iin.:::9''n. 
já mriže byt zajist1fch podmínek nahlížen buďiako ,,Vyšši..,

neb t ) , ' f l l ZS l'.'V 
|.,i.,o..hizaci hodnot, které jsou obsahem rriznfch VrSteV já' se uplatĚuje

".ooni 
zkušenost' ale uplatřují se také vlivy skupin a kulturního prostŤedí,

i,""i'^z subjekt žije: co je ,,dobré.. a co je ,'špatné.. chování, neurčuje jen jeho

],il.t.. ale také jeho okolí. Ve Strukture já se uplatĎují normy chov ní dosazova-

]'l".ne i, rodiče v tomto smyslu ovlivĚují strukturu já dítěte, když mu ukazují

l'"rit.o,uií. co smí a co nesmí: ,,odměna a trest napomáhají akcentovat rozdíl

mizi.Žádoucími. a .nežádoucími. aspekty já.. (Krech, Crutchfield). Tak si indivi-

l"". "v"i:i 
pŤedstavy o tom, ,,co má byt.., a tento aspekt jeho já se stává jeho

inoiuia"arni- já' měŤítko' s jehož pomocí jsou hodnoceny ostatní aspekty já;

toto ,l.ounání skutečného chováni s ideálem já se stává ,,určujicí veličinou pro

"oouav 
a etnoční z'áŽitky., . Pro některe osoby je však toto ideální já jen ',relativ-

lg,u,oat.no něco... které hraje v chování podňadnou roli, pro jiné však jejich

ia.atni 'e a jiné aspekty já tvoŤí jednotu a pak ,,to, co jedinec činí' cítí a v co věŤí,

souhlasi více či méně s jeho ideálním já.. (Krech, Crutchfield).

Psychologicky velmi driležitá 1e nyni jednota struktury ega (jako každá struk-

tura m Že bft i ego více či méně jednotné): ,,U některych lidí rrizné části já do

sebe navzájem precizně a harmonicky zapadaji. Myšlenky, city, impulzy, jednání

pak v prožívání dotyčné osoby vytváÍejí uspoŤádany celek' ktery si udržuje
jednotny vyznam. Jsou ve vztahu k jeho zvláštnosti veskrze ,smysluplné,, ať vž
jde o jejich charakterové rysy, zprisobilosti, popudy, vzÍahy k hodnotám nebo
o sociá|ní role. Jiní lidé mohou zakoušet mnohé své myšlenky, city, impulzy
a jednánijako nijak nesouvisejíci, a zážjtkově jsou tak dány diskrepance, diso-
nance trebo vnitŤní protiklady více či méně vyznamné.. (Krech, Crutchfield).

Většina lidi však nezakouši jeden či druhy extrém jednoty: ,,Já je v těchto
pňípadech piístupné jako komplexní struktura, v níž některé části vykazují vyšší,
jiné menší stupeř organizace. Nadto mriže bft uvnitŤ celkové struktury pŤítom-
no více r zn;fch a více či méně nezapojenych ,podsystém 

,, z nichž se každy jeví
jako do sebe uzavňeny a nevykazuje žádny vztahk ostatním element m,.. uvádějí
dále Krech a Crutchfield a poznamenitvaji, že v extrémních pÍípadech mriže byt
oddělení takovych ',podsystém ve struktuie já tak akutní, že se celá struktura
rozpadne a člověk proživa dvě nebo více já.. (,'mnohonásobné osobnosti..).

Podle uvedenych autorri je dále driležitá kontinuita identity já: za určitych
Podminek zrjstává já nezměněno a je prožíváno v časovém pr běhu jako totožné'
pokládáme se stále zatytéžosoby (,'fenomenální konstantnost..), ikdyžmrižeme
prožit drastické změny, mrižeme však prožívat vlastní kontinuitu a současně
zrněnu. Kontinuita identity já je udrŽována upevĎováním jména, pociťováním
vlastniho těla. maietnictvím a dalšími činiteli, zejména však chováním druhych
ttdí vriči nám (jímŽ mriže byt identita já zčásti definována)' Radikální změny
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v chování druh1/ch |idi vriči nám mohou vést k proměnám identity ja častq

*::::::::: ji':)p-::,'1": o"1?':?": 
:i 1a.' sggrl.s-porucham, a nelstotou

o vlastní identitě (Krech, Crutchfield). Z vědomijá (tělesného u 'o"laninoi".l
tedy vyvíjí určité pojetíjá, které se současně stává faktorem organizace duševni
ho života jedince a činitelem jeho dynamiky.

Ego a životní prostor: ego neni izo|ovaná entita, je situováno v určitér,,
životním prostoru, ktery kognitivně zpracovává a pŤeiváŤí u t'u. r"no.*ai,'j .pole (subjektivně pojatf životni prostor, živoÍni prostŤedí)' D leŽitou aeterilj." t
nantou lidského chování je subjektivní pojetí skutečnosti, subjektivní po;6}-
Životního prostŤedí. Aktuální situace, do níž subjekt vstupuje, dostává 

" 
nu,iv širších souvislostech, jejichž rámec tvoňí ieho zkušenosti.

.tlr'V o ,,nebi a pekle.., o neznámych silách apod. Životní prostor či subjektivní

]"et.n1.lz" b;ft více či méně jednotnf na základě více či méně promyšlené životní

i,lnzofi", která mriŽe byt více či méně složitá nebo jen velmi jednoduchá, primi-

.'"nl zj.anodušení mriže pÍispívat k orientaci, pokud neignoruje podstatné

),n^uy u souvisIosti. Životniprostor SestáVá z množství regionri' které se vztahují
"1činnostem jedince. jeho životním podmínkám a sektor m, jako jsou napŤ.

ii,t.r. zájmy atd. Rrizné regiony mají rriznou pÍitažlivost, pŤedstavují rrizné

,iotiua.*ní pobídky (incentivy) a nejv znamnější jsou ovšem regiony či sektory

sociálni. V tomto subjektivnim kosmu má ovšem své postavení i individuální

ego. tnÍ|Že a nemusí bj't jeho centrem - nemusí bft. když se tímto centrem stane

niluta idea, napŤ. náboženská. ,,Čím egocentričtější je člověk, tím pravděpodob-

ncji ;e;etro životni prostor utváŤen tak, že - analogicky k pňedstavám starověku

o zetnijako stňedu kosmu - se vše ostatní pohybuje kolem tohoto já.. (Krech

a Crutchfield). Jedinec mriže pojímat vše jen z hlediska svych potŤeb, tj' z hledis-

ka praktického Životního utilitarismu, nebo z hlediska nadosobního, pokud se

ztoioŽll|| napŤ. s nějakou náboženskou či politickou ideou. Subjektivní životní

prostor je kritériem toho. co se nazyvá smysluplné souvislosti, tj. psychologicky

irozumitelné souvislosti mezi činy subjektu: psychologick! smysl dávají činlim

motivy, které mohou bft nevědomé' ale v jejich obsahu se opět projevuje

interakce individua a jeho životního prostŤedí jako psychologicky smysluplná,
i kdyŽ sijedinec vždy smysl toho, co učinil a činí, neuvědomuje - v sebereflexi
mliže svym čin m pňisuzovat i jin1f smys|, než fakticky mají, jsou-li jejich
pohnutky nevědomé.

Ego a kognitivní procesy; také kognitivní procesy tvoňí jist1y druh zkušenosti -

z jejiho celku je možno tyto procesy jen vyabstrahovat - a jako takové se tedy
organizuji do určitych struktur kolem určitého vztažného,,bodu..' jímž je ego.
Jak k tomu dochází' se pokusili systematicky vyložit dva italští psychologové,
V. F. Guidano a G. Liotti (1983), podle nichž nyní tento proces popíšeme.
Vychází z evolucionistického pohledu na vztah poznáváni a reality: všechny
zprisobilosti člověka je možno chápat jako produkt dlouhodobé evoluce, která
trvá mi|iony let a v níž se uplatřuje princip pŤizprisobení organismri a jejich
clruhri Životnim podmínkám. ,,Náš vnímací aparát není s to poskytnout nám
exaktni reprodukci vnější reality, a|e dává nám spíše obraz světa, kteryjejakousi
stmplifikovanou verzí realitv. konstruovanou na zák|adé utilitárního kritéria.
Jilymi s|ovy. za tlaku specifickych selektivnich procesri se tyto percepčni a kog-
ntttvni vzorce vyvinuly tak, aby byly funkčně adaptovány na prriběh informací
Iykajicich se specifickych aspektri reality, které měly partikulárni vyznam pro
u(rŽovánídruhu..(Guidano a Liotti. l983' s. 5). Jinak Ťečeno, obraz světa, ktery
u.ten kterY Živočišny druh vytváÍí.je druhově specificky.je to obraz světa toho
tttereho živočišného druhu - to ovšem platí i pro člověka. Naše poznáni má
Povahu nepňerušené série konstrukci, pomocí nichž pronikáme realitu, abychom
uo1evi|i její vlastnosti kontinuálním pŤibližováním se k tomuto cíli. Mysl je

H. Thomae (l968) zaved|v tomto smyslu pojem ,'subjektivní Životní prostor..
ale již pŤed ním užívali tohoto konceptu jiní, napŤ. K. Lewin (1936)' tterÝ uživai
pojmu pole. Člověk žije v ,,poli..' u ,,'uĚi"ktivním životním prostŤedí.., v něrrrž
interagují objektivní danosti a subjektivní interpretace těchto daností (H.-J. Fis.
seni, 1986); jde tu tedy o rozdí| objektivních a subjektivních charakteristik
situace, o subjektivně psychologické zptacování obje[tivně daného: tak mriže
subjekt určitou společenskou situaci interpretovat jako pokoňující nebo ned .
stojnou, jiny tltéž situaci jako pňátelskou a povznášející apod. Rozhodující pro
chování individua je nyní to, jak určitou situaci interpretuje, tj. jak ji proživá,
a to je funkcí jeho zkušeností. Interpretace situace se toiiž opírá oiejí iatlgonn.
ci a v té se uplatriují subjektivně pojatá kritéria této kategorizace.

,,Svět, ve kterém člověk žlje, je chápán jako něco' co je mu pÍedem dáno,
a soušasně jako produkt, ktery spoluutváŤí.. (Fisseni). Empiricky to potvrzuji
poznatky o kognitivních procesech a motivaci: optické klamy, atribuce kaunllty
atd.; ,,subjektivní zákony strukturování spoluňídí kognitivní prriběh.., opticki
klamy zristávají i potom, co byly prohlédnuty. rotéž p|ati o motivaci,^napŤ.
interakce motivace vykonu a atribuování jeho pňíčin, anticipace budoucnosti, ť.
něčeho, co existuje jen v subjektu anticipace často jen jako irani. Podle J. Piage.
ta (1968) č|ověk aktivně vybirá a interpretuje informace ze svého prostŤedt
transformuje a reorganizuje vnější data, aby dosáhl adaptace, a|e také, jak
ukáza|ijiní, aby si uchoval vnitŤní psychickou integritu (vykazuje napÍ' zvyšené
percepční prahy pro podněty, které ji ohrožují - tzy' obrana já ievnímání). Svět
není pro individuum nikdy čistou daností, čirou objektivitou, vždy obsahuje
současně také - tuto objektivitu nezŤídka deformující - psychické projekce,
a chování tak není funkcí vnějších objektivních událostí, n1fbiŽ integricitěcbto
událostí a individua' které je zpracovává v subjektivní pojeti.

D. Krech a R. S. Crutchfield (1958) definují životní prostor jako ,,veškeť!.
psychologicky svět, ve kterém člověk existuje' včetně minulosti' pŤítomnosil
a budoucnosti, konkrétního a abstraktního, skutečného a neskutečného...

':!

V tomto smyslu má pak tento svět dvě dimenze: subjektivni reality a subjekti
ního imaginárna (svět fantazii, snění atd.), k němuž mohou patňiinapŤ. i pŤe

182 183



vybavena vrozenymi dispozicemi k poznávání světa; K. R. Popper (1963' tqrr1!

1lllll]j':lijj:'::.::::::11.{i:.1.":;lriležitějších.*p"ttun.iioo'náu "i'.ííáll

dano a Liotti, 1983, s. 25). Podle obou citovanych autorril. 
"go 

cosi centráiního

; v ctrganjzaci poznávání to zdiraziuji i J. Ecc|es a K. Popper: ,,Každá
;,rtbrmace o vnějšim světě vždy a nevyhnutelně koresponduje s informací o sobě

.,'enl' Tímto zprisobem se elaborace poznánijeví jako jednotny proces, ktery

se odehrává jako dynamická hra dvou polarit - já a světa, která mriže byt

nretafbricky pŤirovnána ke dvěma stranám mince: subjektovo poznávání sebe

sama je vŽdy korelováno s jeho nebo s jejim pojetím reality.. (Guidano a Liotti.

t983.  s .  33) .
V dětství se vyvíjí relativně stá|é jádro po1nání (,,nucleus of knowledge..), které

ie ,'tacitní.. či ,,implicitní.. a které zaměŤuje percepci ega a ovlivřuje volbu

modelťr, tj. identifikaci s rodiči (atributy maskulinity nebo feminity). V procesu

oostupné organizace poznáváni děti vypracovávaji pravidla smyšlení a mínění

o sobě samych, o druh1Ích lidech v jejich okolí. V ado|escenci je emocionálni
komponenta modelování již podstatně redukována. Mužšti ,,teenagers.. s domi-
nantni rradprotektivní matkou a relativně absentujícím otcem vykazují iniciativu
vevztazich k divkám a uspěchy ve flirtování, ale také tendenci uniknout, když
se zdá, Že by se flirt mohl změnit v trvalejší vztah se silnou emocionální vazbou.
Jejich styl afektivního a sexuálního chování se podobá stereotypu Dona Juana
(H. B. Biller' 1974). Je to pŤíklad toho, jak se cítění proplétá s myš|ením a jak
to vyusťuje v určité charakteristické postoje a jednání. V organizaci poznáváni
se, počinaje škoIním věkem, uplatřují schopnosti logicko-deduktivního myšleni:
,,získané poznáni sebe sama reprezentuje základni bázi pro pozdější dekÓdování
a rozšiiovár-rí.. - objevují se sebe-analytické schopnosti a sebereflexe spojené se
sebeposuzovirním. Vznik sebe-analytické zprisobilosti rezultujici z abstraktního
myšleníjedinci umožĚuje, aby si vysvětloval a uspoÍádával do teorií to, co mu
bylo dŤíve známo v tacitní a pňímé formě. Vznikají více či méně koherentní,,sety
sm1fšlení... To jedinci umožĚuje lépe pŤemfš|et o sobě samém a definuje to jeho
osobní identitu na vědomé rovni. objevuje se životní program, ktery je více či
méně konzistentní s aspekty ega.

',Stupřovity a jednotny proces. ktery začíná biologickou individuací ega od
narození a poStupuje v prriběhu vyvoje k psychologické individlaci (rozpoznáni
seoe' sebepojetí v prriběhu dětství). dosahuje stadia konceptuální a abstraktní
tormalizace reprezentované osobní identitou. . . Tato vědomá osobní identita je
oazálni lidská zkušenost: ztratit ji znamená ztratit realitu.. (Guidano a Liotti,

]9!3:'. 60). Vysledkem vyvoje poznánije mimo jin é vědomá identita,konstrukce
sve.vlastni psychické podstaty' která se ovšem mriže dostat, a také dostává, do
obdobi krizi, kdyŽ vzniknou rozpory mezi tím, co je<iinec učinil a tím, co
bytostně učinit něchtě|; konfrontuje se tu s vnějším tlakem, kter]f ho pŤiměl bft

ll^|y.. neŽ kym si myslí, že je. ,,Explicitní sebepoznání nekoinciduje i totálnímšcoepoznáním. 
Kdybychom použili metafory: tacitní sebepoznání je jako schodotupnlce' s nímž druhy schod, explicitní sebepoznání (nebo vědomě formalizova-.ta osobni identita)' mťrže bjut v dynamické rovnováze.. (Guidano a Liotti, l983,

". ol)' Vyvojem tedy vznlká kognitivní struktura či straktura smjlšlení, postojri,

zeni pravidelností..;je to jakási instinktivní foima p'ytnologi"féfu; l.;il:tl.
uspoŤádávání zkušenosti. Každy Živočišn:f druh v8etně čiověka ,na 

".Jll9dispozice k selektivnímu vnímání, cožpotvrzuje srovnávaci 'tuaiu* '-'' ;;orgánri r znych Živočišnych druhri. ,.Poznáníjé pňímo derivováno ze smvslovr'^r^
|ojm '.. realita je modelována a anticipována, d. realit o i, *o,ot,,i"; ,:.,,;;;i'::která je pro dany Živočišn1i' druh biologicky ričelná. Jest|iže l.-t'zá1'.ffikonstrukcí, ,,mysl je systém zprisobily produkovat nejen svrij vlástní 

"yšt"p, utv širokém rozsahu i vstup, kter]l'získává... V tomto smyslu w' g. w.iner (lg??\
vypracoval motorickou teorii mysli: naše mentální procesy 1sou ,.to,',i;.il*ímotorické dovednosti. . . mysl je motoricky systém.., n.boť po,nivánij. ;.p;jeno s praktickou činností. Mysl ,je systém, ktery konstruuje svrij 

"r",ini.oiiireality, nrodel obsahující zce|a zák|ad'ní dojmy zahrnující konstruŘci ."b. .u..;ipíší Guidano a Liotti'a citují opět eoppera (|974):,,uytuáŤí'.," svět: nikoli reálnfsvět, nybrž své vlastní sítě (,'nets..- siiě' mňížkyj,, ii"t,zse pokoušíme zachytitreálny svět,.. tj. vytváňíme si užitečn]f mo<lel ,'skutečnosti... o; doby M. roruíyi.ho (l966) se rozlišují dva druhy pozndní:,,tacit knowledge.. (tiché, n"uy,tou.*i,poznáni, o němž nelze h.ygiit (nelze je verbalizovat), á ,,explicit knowledge..,
poznáni' o němž lze hovoĚit (tedy verbalizované poznáni). Tacitní poznán'í je
spojeno se všenri aspekty mentálních proces a odpovidají mu stavy,,rozdělené.
ho mozku.., tj. oddělení obou henrisfér v oblasti kalÓzního tělesa (R. W' Sperry,1974): vědomi se dosahuje transmisi nervovych vzruch do levé hemisféry
mozku, kde jsou iečová centra. Verba|izace zkušenosti umožriuje vyšší irroveřpoznáni, avšak jen ve směru praxe: poznáni se vyvíjelo jako iunkce pÍeživáni,
ripravy životních podmínek.

V procesech konstrukce reality hraje driležitou roli ,,učení se b]1it sebou..('' learning to be a se|f..): získané poznáníje uspoĚárJáváno a integrováno kolem
ega, které Se Stává centrem reality. Toto učení se b!,t sám sebou znamená určitou
organizaci zkušenosti, a tedy i poznání, a vytváŤí jedirrečnorr osobní identitu:
,'konstrukce sebe-poznání, která postupně vystupuje v prriběhu vyvoje, je integ.
rující element všech proces ..(Guidano 

a Liotti, 198:, s' ts; .Io 
souvisí i s v]ivo.jem emocí: emoční zkušenosti se dosahuje aŽ se vznikem ega' a" .ě a.lv *i'tuiijen neintegrované elementární emoční reakce; se vznikem .gu uy.i..p-';,i subjei.

tivní v znamy konstrukt reality, realita se rozpadá na indiferen tni a vyznam.
nou' Dochází k interakci mezi vnimáním vnějšího světa a sebe sama: ,,Kužd^percepce vnějšího světa koresponduje s cítěním sebepercepce, které proprijčuje
informaci její vlastní Status.. (Guidano a Liotti, 1983, s..z+j s.u.p.'..p". j.
podmínkou pro smys| subjektivní kontinuity v čase. ,,Emocioálni zku$enost
poukazuje v každém individuu spíše na znakry organizované zkušenost i než la
její fragmentárnost a epizodičnost. . . Sebepercepce světa jsou 'i.,'iiaí"i.. (oui:

t R 5
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Elementy kontrolni funkce osobní identity.

Po s t o j e  vůč i  s ob ě  s amému P o s t o j e  v ů č i  r e a l i t ě

Trendy ke změně Trendy k udrŽování Trendy ke změně Trendy k udrŽování

Nový materiál (fantazie, emočně Selektivní pozornost směřuje očekáváni odvozené Z ÍepÍezen- Reprezentace reality tenduje
akcentované informace) má ten- k operování jedincovým sebe- tativních modelťr reality může k udrŽování stálosti, kdyŽ je
denci vystupovat kontinuitně -monitorováním tak, že jen in. být uvolňováno probíhajícími korrfrontována s protikladnou
z tacitního sebepoznání. Kdykoli |ormace, která je kongruentní událostmi. Jestliže diskrepance zkušeností. Prostřednictvím se-
se dají do pohybu logicko. s vytvořenými strukturami osob- mezi očekávárrím a vystupujícími lektivní pozornosti a selektivní
-deduktivní pÍocesy a bezpro- ni identity' je abstÍahována akcemi soupeří se současným abstrakce 1ulpivající na detailu
střední zkoumání dosažitelných z emocionálnich schémat a záso- proudem in|ormací z tacitního vytrženém z kontextu' na jehoŽ
in|ormací' jedinec vypracovává buje obraz sebepoznání. sebepoznání, stává se možnou bázt je pak zkušenosl konceptu-
další sebedeskripci, aby si vy. změna v interni reprezentaci rc- alizována) se reprczcntacc rcality
světlil nové jevy' a mění se osob- ality (zprostředkovaná průvodní udrŽuje a zachovává se ..emočni
ní idcntita. změnou v sebe-deskripci: ,,Byl věrnost.. interní reprezentaci re-

jsem na omvlu, kdyŽ jsem smýš- ality. Jestliže se očekávanil udá-
lel tak a tak.. '). lost neobjeví. rrrIuví se spiŠe

o iluzi, než by se uznalo. Že pre.
dikce bvla nesorávná.

oo\)



Pravidla asimilace zkušenosti definují, které zážitky budou považovány ,a si*..
fikantní a jejich integraci s utvoŤenymi kognitivními strukturami; pravidd;";;:
cedury ňešení problémri definují signifikanci problémri a strategiileiich ŤeíenT

Kognitivní systém osobnosti zahrnuje vedle vnímání a myšlenitaké lmapi*^i
(pňedstavy a ťantazii), ale i jeho jednotlivé kategorie jsou vnitňně air...n"oui]]'.
NapŤ. verbální myšleni má extrémně odlišné formy, od strukturá|ního u int.i.l
onálního pŤemyšlení až po více či méně automaticky a ,,stenografick1i.. vnit;':
dialog. Ve srovnání s imaginací je verbální myšlení více konstántni u '.gutj*] t
a proprijčuje interní reprezentaci reality větší stabilitu, probíhá u ,"tu".n.i.il
a podle kombinačních pravidel. V tomto smyslu ,,verbálnimyšlení.i" na.t.oj.i
uspoňádání a koherence pro plnou vnitŤní reprezentaci.. a ve srovnání ' .*.*..i..
citou obrazri směŤuje k precizování obecn]ch i dílčích aspektri p'ouremu. }evelmi d ležité nejen pro ,,konceptuální ťormalizaci poznánť]1pro tvoŤení a opei
race s pojmy), ale je také podstatnou složkou v proceduráctr Ťešení p.obléÁri:
''Sama organizace poznáni se vyvíjí a modifikuje v čase prostŤednictvím nepŤeru.
šovaného procesu Ťešení problémri.. (Guidano a Liotti, 1983, s. 79). oba uvedení
autoňi pňijímaji tňídění logick:/ch typri myšlení. které podal B. G. Bara (l980):- ,,formální ťešení problémri..: koinciduje se,,Setem logicko-formálních amate.

matickych procedur.. (Íešení logickych problém a matematickfch rovnic,
které má jen maly vyznam v každodenním životě):

- ,,nrundánní Ťešení problém ..: koinciduje Se ,,Setem procedur za|oženych na
'common sense.' které pňicházi z každodenní zkušenosti..; uplatřuje se tu
intuitivní ,'exploatace.. a emoční vztah k premisám, ktery míže b]fi ovšem
nesprávny, ale životně užitečny

- ,,ťyzické ňešení problém ..: zahrnuje ,,set procedur nezbytnfch pro vyrovnání
se s problémy vztahujícími se k fyzickérealitě.. (problémy časové a piostorové
orientace, vztahy mezi konkrétními fyzickymi objekty' napr. pricn ázejict
bouŤka a zahradni piknik);

- ,,interaktivní Ťešení problémri..: koinciduje Se ,,setem procedur tfkajících se
sociálních pravidel.., a je tak použitelné pro chápání interakcí -.'ira.i 1uati
abstraktních pravidel sociálního chování mriže vést k vysvětlení toho, co lze
od druhych očekávat);

- ,,personální ňešení problém ..: zahrnuje ,,set procedur užívan1ich v sociálních
interakcích' když individuum je jedním z aktértt, (v tomio pňípadě jsou
techniky Ťešení problémri odvozovány ze sociálních pravidel a sociálního
učení a ,jsou extrémně personalizovány.,, tj. jsou ovlivřovány osobní zklše.
ností jedince, která je tak relevantní součástí organizace poznáni a která je
uživánatak kontinuitně, každÝm znásvprriběhu života,že1zeÍici,že,,véšketé
chování v sobě zahrnuje určitj' stupeř personálního Ťešení problému..);

- ,,self prob|em solving.. (Ťešení ego.vztažnych problémri): koinciduie se,,seteÍtl
procedur. jimiž reprezentujeme sami sebe v každodennim Živoiě.. a jimiŽ
udržujeme konstantní obraz sebe sama (,'tyto procedury vyjadňují náš postoj
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vťrči nám srrm m víc než sebepoznání' které nás charakterizuje.., a

veŠkeré chování zahrnuje určity stupeř Ťešení problému jáství..).

raté systém osobních poznatkri slouží v podstatě k udržování a

.,',,itini psychické rovnováhy' V tomto smyslu tato vnitÍní rovnovdha

.n.,.tt.,i 'ována re|aci následujících dvou prvkťr:

poznanl

sebe sama

bvt
sám sebou

Gtridano a Liotti (l983, s. 82) to vyjadňují takto: ,.osoba je aktivně a konstantně

J*.,.u.nu hie explicitního obrazu sebe sama a plánování jeho nebo jejího života

,,u.,p'o*tr.aním a pŤímym poznaváním sebe sama, které ho nebo ji charakteri-

",i" 
J. ..Iaio'ynkratická organizace každého individua..mriže bft chápána nejlé.

"", rauz ie liáská bytost pojímána jako ,,aktivní, sebe-vědomy Ťešitel problémri,

IJ"o",' měnit sebe sama nebo sebe Samu... Zák|adem této organizace je postoj
.* 

,oit iamému: .,formalizujeme naši existenci definitivním zprisobem prostŤed-

ni.tuin-' struktur personální identity... Tato formalizace je vykonávána pro-

stĚednictvím dynamického vztahu mezi elementy hlubokych struktur (tj. inva-

riantních pravidel, emocionálních schémat) a emergentních kognitivních schop-

ností (tj. verbálním označováním, distancováním)... Personální identita je emer-

gentni konceptualizovaná polarita tohoto vztabu. Idiosynkratick1| zprisob kon.

irolování progresivní organizace získaného poznáni reality je funkcí personální

identity. Personální identita se stává véci zaÍazení a kontinuitní konÍiontace,

s niž jsme schopni monitorovat a hodnotit sami sebe v relaci k realitě, která nás

obk|opuje.. (Guidano a Liotti, 1983, s' 85). UtváŤíme sebe samé tím, z čeho jsme

utvoňeni; kontrola našich intencí, myšlenek a behaviorálních strategií spočívá
v nás, v interním zpracování reality.

Individuální pojeií sebe sama a světa je v kontinuitní interakci s daty z vnějšího
světa' a tak obojí podléhá znovu-modelování a readaptaci jako reakce na
proměnlivé prostÍedi, ale uplatriuje se tu tendence k rezistenci vriči změnám' což
se projevuje aktivní manipulací s životními podmínkami, reinterpretací dat
a dalšími zprisoby. ,,Hluboké změny.., tj. změny v postoji k sobě samému' jsou
provázeny rekonštrukcí pravidel pocházejících ze sebepoznáni, a to zprisobuje
i modifikaci osobní identity. Rezistence je tím větší, čím hlubší má b1ít zména
(obrana identity). Tlak na změnu osobní identity vychftzejici ze změn v obra-
zu reality u ,.b.po,.ání vyvolává emoční stres a vystoupení ',nonverbální
a ernocionálně nabité reprezentac e (obrazy, fantazie, sny, náhlé vzpomínky atd.),
fenomenálně zakoušené iako neoček ávané a mihnoucí se ,intuice. 

.. (Guidano
a.Liotti. |983, s. 93). Taťvystupuje imaginace afantazie jako druh obrany proti
ohroŽeni stabilitv hlubok.Ích struktur osobní identity. Podrobně identifikovala
obrannou funkcí fantazie psychoanalyza: podle S' Freuda (v dopise W. Fliesso.
vi) je fantazie náhražkou potiačenÝcrr pÍáni - proto ,,šťastny člověk nefantazíru-
1e.. - její obsahy vyjadŤují to, co bylo člověku odepÍeno v životě. Emocionální

|ze Íici, že

restauraci
mriže bft

ůi
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zabarveni informaci neslučitelnych se sebepoznánim (sebepojetím) tak zabradq.
je tomu, aby se taková data stala explicitní, resp. aby byla deformouánu ,r.b].,
popňena' V tomto smyslu ''emoce hlídají náš život.. (V. Vondráček), jsou f'"k;:
ně svázány s naší vnitňní rovnováhou, signalizují její narušení i restauraci.

Zaurčitych okolností (dramatické zkušenosti) nastupují tedy uvedené změal
v obrazu sebe sama a reality (oba obrazy jsou komplementární, resp' ltzc;
funkčně propojeny). Znamenaji pak vytvoňení nov]i,ch hledisek u ''oueÁo ..ri
renčního rámce a vytvoŤení větších či menších modifikací životního p'og.u.u'- l
znamenaji rekonstrukci toho, co bylo organizováno na rovni tacitnitro pozn6.
ní, tedy organizaci hlubok]fch struktur, rekonstrukci pravidel, tterá z niJn_
vycházeji. Znamenají ,,novy zprisob nah|iženi sebe sama.. i vnejšího svěii
a ,jsou široce determinovány heuristickou silou, která je intrinsická individuái
nímu sebepoznáni,, (Guidano i Liotti, l983, s. 95). Instabilita v postojícrr k sobě
samému, která je vychozím momentem těchto změn, se t]fká siruktury o.ouoi
identity a vystupuje, když,,individuum není s to vyrovnat se s určitymi.mocio.
nálními zkušenostmi... objevuje se tu závislost následujících procesri a činitelri:

vnitiní reprezentace
reality

I
!7

<H postoj k iealitě

obraz

posroJ

sebe sama

I
t

k sobě samému
(osobni identita) 

I I
neasimilovatelné l f ob.unu nebo změna
zkušenosti

oba v)fše citovaní autoŤi se odvolávají na pŤirovnání evoluce k vyvoji poznáttt,
které učinil K. Popper (|972): obojí lze ilustrovat stromem. Avšák evoluce
stromu poznáni vyjadňuje strom postaven korunou dol ; proces biologické
evoluce směŤuje k progresivní diferenciaci (tedy od kmene k větvím), zatimco
proces evoluce poznáni k progresivní integraci směŤuje od větví ke kmeru.
V prriběhu svého v;fvoje si jedinec vytváÍi ',strukturu osobní identity, progresiv.
ně regulující jeho postoje vriči realitě a proprijčující jim zvětšující sá jidnotnost
a individua|izovany Směr.. (Guidano a Liotti, 1983' s. 98).

- v obrazu sebe sama
v obrazu reality

.Á
i
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Kognluvnl procesy a emoce

190

DYNAMIKA OSOBNOSTI



I
Uvod do problematiky

Terrnin dynarnika, odvozeny z Íeckého slova, které znamená sílu, je privodně

z oboru fyzikálních věd zab1fvajících se pohybem a silami, jež jej vyvolávají.

V psychologii ná pojem dynamiky osobnosti pŤeneseny vyznam, vyjadÍuje téma

..si|... které h1/bou osobností, tj. určují její chování' resp. v užším smyslu její

formálně silové projevy. Proto byvá vztahován buď ke konceptu motivace' nebo
temperamentu. Ustálil se však spíše první vyznamovy vztah.. dynamika osob-
nosti pojednává o motivačních dispozicích osobnosti, tj' o motivech její činnosti,
IeSp' o rnotivech jako faktorech regulace chování. Učením je chování organizo-
váno do určit1fch instrumentálních vzorc a zprisob, jakj.m probíhá, je určován
kognitivním zpracovánim situace. v níž se uskutečĚuje. Ale podstatnymi znaky
chování jsou také jeho intenzita, trvání a zaměÍeni na dosažení určitého cíle.

ZaměÍováni chování na určity cíl je funkci motivri, a motivy tak |ze chápat
jako základní Íunkční prvky dynamiky osobnosti, které jsou současně složkou
její struktury. V tomto smyslu je nutné rozlišení motiv a motivace: první termín
vyjadňuje, jak jlž bylo naznačeno, strukturní element, dispozici, druhy pak
vyjadňuje proces. obojí ovšem tvoŤí jednotu, ale psychologie osobnosti se zab1fvá
piedevším dispozicemi, což nevylučuje určité pŤekryvání témat motivace a dy.
namiky osobnosti. Také koncepty struktury a dynamiky osobnosti se piekr1fvají:
ve Strukture osobnostijsou obsaženy vykonové, dynamické ajiné prvky (funkč.
ní elernenty) jako dispozice komplexnich a vzájemně závislych projevri osobnos-
tt. P. Schmidt a R' Simon (1987) chápou pojem dynamiky v obecné psychologii
jako .,konstrukt, ktery vysvětluje pozoroiatelnou variabilitu psychickych fakt
s pomocí dynamickych faktorri, jako jsou pud, potŤeba' Snaha, instinkt atd'.. Je
to poněkud zjednodušen é vymezeni, které nicméně naznačuje, co tvoŤí zák|adni
tema dynamiky osobnosti, jak bylo zmíněno shora:je to téma motivťr chování
ctověka a problémri, které s tím souviseji, zejména principri, jež stojí za ÍěmiÍo
motivv.

I
I
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Zák|adní dynamické tendence

Ana|yza osobnosti není kompletnibezexplorace psychodynamiky, neboť,,osob.
nost je dynamická entita.. (R. Stagner, l96l' s. 287).To znamená, že se r.ní
ustavují určité ,,síly.., které ji nutí k určitému chování. Tato vnitíni aynaniki
osobnosti se ustavuje socializaci biogenních popud : dítě má tendenci uspokoio.
vat ňadu biogenních potŤeb (mimo jiné napŤ. potňebu pohybu), ale musi '" uat
činit to konformně s kulturními vzorci, které určují dobu, místo u 

"pri,objednání (ve školní tňídě se dítě musí učit svou tendenci k pohybováni konirolo.
vat). Hňiště a hry s pravidly poskytují rámec pro uspokojování potŤeby pohybu,
kterou spojuji s tendenci k soutěživosti. ,'Fyziologicky zakoŤeněné popuaí
konstituují zák|adni plán, na němž je strukturováno mnoho tenzí či .oii...iJ.
(J. Honigmann, 1954, zde podle R. stagnera, 196r, s. 300). Dynamika osobnosti
směŤuje k udržování určité psychické rovnováhy, a|epodle Stagnera v protikladu
k principu homeostázy mnoho v chování dospěl]fch směŤuje spíše l narušení
rovnováhy než k jejímu udržováni a obnovení: rovnováha narušuje hledáni cílri,
soudí Stragner, ale to je pouhé Ívrzeni, které nemá větší pŤesvědčivost než jeho
opak: hledáni cíl vycházi z narušení rovnováhy a směŤuje k její restauraci.
Dynamika osobnosti, jak to dokazuje empirie, se uskutečřuje v rámci, kter! je
označován jako dynamické ekvilibrium: nejde tu o analogii k fyziologické
homeostáze, naopak o udržování a obnovování rovnováhy redukcí rozpor .
Zdrojem vnitŤního napětí, které je spojeno s více či méně vědom m risilím o jeho
redukci, jsou nejen ÍozpoÍy mezi pudovfmi sklony a akceptovan]ími kulturnírnr
vzorci, ale i další rozpory' jako vnímaná a chtěná (žádoucí) realita, ať už se tÝki! '
prostŤedí nebo sebehodnocení a další. Podle S. Feshbacha a B. Weinera(|99|, 

't

s' 385 nás|') je dynamika definována jako sila produkujicí pohyb. pŤeneseně pak #
v psychologii osobnosti jako motivy, resp' principy chování, tedy jako činitel $
podněcování, pohnutky k akci a jako její psychologicky smysl. Pycho|ogickf $
pohyb znamená expresi, ale i ťltlum exprese emocí a potÍeb' vystupováníazani. ffi
| r á n í  

" . o h  
^ ž ^ | - A , , A ^ !  ^ + Á  n - ' - ^ * : , | - ^  ^ - . r .  .  ' |  : ,  ' : ^ . * a  ( . -kání snah' očekáváni atd. Dynamika osobnosti lrop jču3e iejim projewm ía 

.
psychologicky smysl, a uplatriují se v ní proto určité principy. Kromě již uvede. [ |
ného ekvilibria je to princip slasti, vyjadiující dvě základní tendence: |. pÍib|ižit fl,
se žádoucím objektťlm a mit z kontaktri s nimi pňíjemné pocity, 2. vyhnout 'e L l

;;uo"""'- 

objektrim a nemít nepŤíjemné pocity. Tyto dvě zák|adni tenaen.|

ce. na |lichž je dynamika chování za\ožena a které zce souvisi s principe

rovnováhy (nepÍíjemné pocity rovnováhu narušují, kdežto piíjemné ji udržr

a obnovují), jsou evolučně preformovány, mají zíejmy biologicky smysl, kontr

tuií biologickou učelnost chování živych bytostí vribec. Na itrovni osobnot

kontrolní funkci chování pňebírá ego: ,,Kontroly ega jsou nezbytné' jestliže n
organismus ve společnosti fungovat a vyhnout se trest m, které by moh
doprovázet bezprostňední sexuá|ní nebo agresivní uspokojení.. (Feshbach a We
rcr. 1991, str. 397). Není vždy v našem zájmu jako společensklch bytos
rea|izovaturčité pŤedstavy a mít určité pocity, i když slibují b]ft pŤíjemné, proto:

isou s1.lolečností dezaprobovány. Máme také cile, jejichž dosahování znamer
mnoho nepŤíjemného (napŤ. místo abychom šli na atraktivní film' pracujeme r
zadaném rikolu), ale rozhodující jsou konečné cíle (pŤíjemná pňedstava, že splni
ním rikolu se dosáhne společensky vyznamného postavení, vysokého finančníh
piíimu atd.). Život je tedy pln rozpor , které jsou odstraĚovány, a kontro]
chování se stává činnější s vyvojem poznáni a zeslabuje se frustracemi a strádl
nim vribec. Dosahování uspokojení je spojeno s určitj'mi behavoriálními stratt
giemi a taktikami, v nichž se uplatůuje dosaŽená riroveĎ inteligence a osobt
morálky (nápaditost, ohleduplnost, lstivost' obětavost atd.).

Podle I. Sarnoffa (1962, s. l1) dynamika osobnostiznamená, že intervenujír
proměnné a hypotetické konstrukty fungují: l. jako determinanty otevienéh
chování a 2. interagují jedna s druhou. Dynamiku chování nezák|ádájen kon
fliktní pudovost, ale i superego (osobní morálka): dítě se učí pocitrim viny' kdy
poznává, Že některé snahy a pocity jsou dezaprobovány, a to i takové, které jso
už produktem osobní zkušenosti (napŤ. závist. škodolibost). Superego se vyví
v závislosti na následujících procesech: podmiriování, identifikaci a formovár
konceptri. Yyrazně se uplatriují pocity viny 1ako,,bolestné anticipace rodičovsk(
ho trestu..; z nich se vyvíjeji pocity studu. Zážitky viny pňedcházejiformovár
ega: dítě se učí anticipovat tresty, tedy vyhybat se uzkosti a udržovat si tak poc:
Jlstoty. Učí se tedy prezentovat Se tak, aby se vyhnulo trestání, ale máJi poc:
vtny' pak se mriže chovat také tak, aby se dosaŽením trestu tohoto pocitu zbavilc
Dítě se učí nejen vyh1fbat se chování, které je antagonistické jeho morálce, a|
také trestat Se Samo za znási|něni této morálky. Dítě se tak stává svym vlastnír
strážnikem. soudcem a porotou (I. Sarnoff, 1962, s. 342). Tak se dynamogennír
činitelem stává i osobni morálka je<lince, hlas jeho svědomí či systém hodno
s nimiž se identifikoval. Nicméně napětí mezi vro7enjlmi a naučenjlmi tendencen
zristává základnou duševni dynamiky osobnosti, ktěrá směiuje k jejich vyrovná
yá1í. To vyjadŤují často nevědomé cíle jednání: některé s.'ahy uyuotávají pocit
uzkosti' a jsou proto potlačovány' tj. nepÍipouštěny do vědomí, ale to je nezbavu
Je vlivu na jednání a chování v bec. Tenzevzniklé z potlačení nemohou byt čast
Verba|izovány, ani nemriže b;ft spolehlivě určen jejich privod .Tyto neverbalizova
n'e zdžitk! (tj. obsahy nevědomí) se stávají často siln:ilm zdrojem osobnostr
oYnarnip'- neverbalizovány byly proto, ževerbá|ni reakce na ně nebyly naučt
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ny, některé zňejmě ani verbalizovány blt nemohou. Proto mají nevědomé
dence často p vod v neverbalizovatelnych konfliktech z období raného
S dynamikou souvisi energie osobnosti, která má biologickj'privod. ale je usrp61.
Ďována na dosahování cílri, které mohou nrít i povahu duchovnich hodno|
kultivovanych potŤeb či kompromis mezi pudy a osobní morálkou. Konfliktv:
které člověk pÍitom ptoživá, mohou vést k funkčním poruchám psychic[é

činnosti či k psychickym onemocněním.
Zak|adaÍe|enr dynamického pÍistupu k psychologii osobnosti je nepochybn6

S. Freud ( l9l 5), ktery se pokusil o systematickou identifikaci činitelri osobnostni
dynamiky a jejích principri, i když z poměrně rizkého pohledu na toto téma' Uzší
pojetí dynamiky osobnosti pŤedstavuje termín dynamické faktory osobnosti,
které v rámci faktorově.analytického pojetí osobnosti mají popsat rozdíly v ob.
lasti motivace, zájm , postojri a konfliktri, jak je prezentuje zejména pŤístup J. P.
Guilforda (B. Heinze, l987). Podstata osobnosti je identifikovatelná pŤedevším

v termínech motivri a motivačních principri, tedy v rámci studia dynamiky,
kterou vykazuje, neboť psychicky ,,aparát.. vystupuje ve funkci rea|izace motivťr.

Psychologicky vztah člověka k životu má dva zák|adni aspekty: cíle a pro.
stŤedky k jejich dosahování - obojí se často zaměřuje. Volba prostŤedkú je
piedevším funkci kognitivního systému (reálné možnosti, uŽitečnost atd'), ale
mohou Se tu uplatĚovat i zÍetele osobní morálky (odmítnutí p sobivého, ale
nemorálního prostŤedku, jakym je napŤ. lež). o cílech rozhodují pŤedevším

emoce, neboť vše, co člověk činí' směňuje k určitému druhu uspokojení, tj.
k finálnímu kladnému emočnímu zážitktl. lntelekt má v jednání funkci nástroje,

emocionalita určuje cíle' jejichž realizace, pokud vyvolává rozpory' byvá racio.

na|izována.

Re|ační teoriedynamiky chovánl

i l
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Vc ] ě j i n á chp sy cho l og i eby l apodn i knu t a .Ťadapokus r i o | ' e o r e t i c kou sy r t tézu
. -'' ',.'á.ír-h noznatK; orrro.lula (dynamice) chování, avšak tyto poznatky jsou

d o s d Y q u " ' - - -  |  
.  ,

velmi rťtznoroo" o oy'y,ískány rri)nymi metodami (fenomerrologicky, psychoa-

nalyticky, behavrorrstictvl. Ňáp,o'tá větširra takovj'ch pokusťr je proto jedno.

stranně orlentovana ;"bá '" pokouší je.n o integraci dilčích pŤístupr), napŤ.

osychoirrraly ,y u po,nuií , outu.ti psychologie učení, pŤičemž se nevyčerpává

problematiku ay''u-ily chování uy^!*: nybrž jen některych jejich aspektri

i.,'^l l |tollarr1 a N' É. Miller, 1950). ledním zposledních široce za|oženych

l*|l';. íu'.'ui:;;;;p;."ntiicky oiientovanych pokus reprezentuje re'ační

teorie <lynamiky chování' Jejim autorem je belgickf psycholog J. Nuttin (l980

franc.] 1984 angl. u .o,siráe verzi). pokusíme se nyní o nástin této teorie

dynamikY osobnosti.
Základem teorie 1e elementární fenomén' relace individuum - prostÍedí (I-E

,'individuum - enviroment..), která vyjadŤuje ,,zákiradnip'"lŤ"li živého organis.

mu fungovat v interakci ," .íět.,..... 
""uot 

toto fungováni je vitálně dťrležité pro

optimálnívyvojživébytost iavyvojjedalšímfundamentálnímprojevemživota.
V interakci /-E se .o,tís.,.,i tŤi Íriovně aktivity individua: 1. nižší uroveĎ reagová.

ní na stirnulus, 2. iniciativní čínnost, napí. dětská manipulace s objekty' 3. inter-

vence indivia..u ,*er.,Ící k tomu. aby bylo něco změněno, vytvoieno něco

nového.
Lidé nejsou reaktivni bytosti, nybrž aktéŤi a diváci;jsou motivováni k tvorbě

novych fenoménri' situací, objekti1, jsou tvoŤiví. Mají potiebu aktivního fungo-

vání. a ta má dvě driležité chárakteristiky:je selektivně a sociálně orientována.

PÍirozenou složkou fungování je dynamiia chov ní a platí, že l. dynamika

chováni j" lnr",".",-'i'í bJhaviorálnimu |ungováni, 2. behaviorální fungování je

re|ační, tj. Á-.,j. zacházenis objekty 1pri1em potravy, v^nímání, vysvětlování,

komunitovani s 1idmi, to vše jsou ťormy behaviorálního fungování).
xuttiocnap; ;;j"- chován-i dost široce, spíše jako mentální aktivitu sdruŽe.

nou s určity-l u,o."i pohybri' které - obrazně ňečeno - jsou jakousi její vnější
s|upkou, ovŠemŽe aŮteiitou a funkční. o své teorii Nuttin hovoŤí jako o koncep-
tu ;hová;i ,,. riJ,r.." *aÍí... Chování je kognitivně uspoÍádáno v cíle a behavio-
.atni p.o:.r.tv ei pia"v, jsou v něm integrovány kognitivní, dynamické (motivač-
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ní) a motorické procesy. Principiálně jde o kognitivní
processing..) potňeb jako vlchozích motivačních stavri
zaměŤenim v pozdější behaviorální plány akce.

uspoŤádání (
s počátečním

Pokud se motivace tyče, Nuttin ji chápe opět jako ',zakoŤeněnou v dynamicLl
povaze funkčního vztahu samého, sjednocujícího oba elementy.., q. individuufr
a jeho prostiedí:,'motivace je primárně inherentní dynamick! komponent beh"
viorálního fungování.. vzÍahu osoba-prostŤedí. obecn1i a abstrattni terrni'.
motivace poukazuje na ,,dynamicky a direktivní (tj. se|ektivni a p'.fe'enčni\.
aspekt chování... Ana|yza motivace ve své finální fázi poukazuje na ratt'.ií
chování se vztahuje kjedné kategorii objektťr spíše než kjiné, Že některé 

"u:.tivjsou pŤijínrány a jiné odmítány, že má člověk k někter1ilm objektrim up.tĚnt,.í
a k jinym averzivní vztahy',,Motivace je typicky konceptualizována buď jako*
impulz vycházející z organismu, nebo jako atrakce vycházejici z objektu ve
vnějším světě.., píše Nuttin, ale nepŤijímá toto ostré oddělování vnitŤních a vněj.
ších podmínek motivace. Alimentární chováni (chování zaměÍené na dosažení
jídla) mriže vyvolat hlad (vnitŤní impulz), ale stejně tak i atraktivita určit]fch
pokrm , vzbuzujicich apetit: ,,Motivace je zásadně operacionalizovánav termí.
nech behaviorálních relací a reflektuje fakt, že organismus aktivně zaměŤuje sám
sebe na preferování interakce se specifickymi objekty'..

V:fchodiskem motivace jsol potíeby ty jako termíny s psychologickym obsa.
hem označují ,,fundamentální dynamismus inherentní behaviorálnímu fungová.
ní živ:fch bytostí... PotŤeby poukazují na relace vyžadované individuem pro
optimální fungování jako biologické i sociální bytosti, poukazují na dynamiku
rristu a vyvoje, které jsou inherentní živému organismu; nevyžadují nutně kon.
cept homeostatického deficitu. ,'PotÍeby jsou Synonymní se základními behavio.
rálními pobídkami (urges)... Naproti tomu termín motiv vyjadňuje ,,konkrétní
manifestaci potŤeb..: ,.Motivy zahrnují dynamické a direktivní aspekty konkrét.
ní akce... termin motiv tedy poukazuje na skutečny objekt nebo cíl' kterf
motivuje subjekt... (Nuttin uvádí tento pŤíklad: otec m že Íici, že klid v rodině
je motivem toho, že zristává doma; hlad je motivem jedení atd.) Uvedená
formulace však jasně neŤíká a ani zuvedenych pŤíklad , které dále Nuttin uvádí,
vyjma v1iše uvedeného druhého, není zŤejmé, zda motiv, tak Ťíkajíc' spočívá
uvnitŤ individua nebo vně, v jeho prostŤedí' ',Motiv je konkretizovaná forma
stabilního a latentního dynamického stavu, ktery nazyváme potŤeba,, - tato
formulace zase poukazuje na to. že motivy jsou zpŤedmětněné potŤeby, a to
mohou b1ft i objekty ve vnějším světě, což, jak víme, je zavádějici, neboť, t!Ž
objekt mriže bjlt spojen s rriznfmi motivy. Vnější objekty jsou pouze prostŤedky
k dosaženi vnitňního uspokojení (tzv. dovršující reakce, jako je napŤ. pocit
nasyceni. bezpeči atd.). Motiv nevyjadňuje nic vnějšího,nyb vždy vnitŤní ci|ovy
stav' tj. směňuje k emocím, nikoli k objektťrm ve vnějším světě.

Chování je zaměŤeno na dosažení cíle, tj. konečného stavu aktu, píše Nutiln
a my dodáváme, že v psychologii se to nazyvá dovršující reakce nebo uspokoje.

r98

íi. Pojnly motivu a'cíle jsou někdy chápány jako vyznamově ekvivalentní a jako

il."vé Í.enom".,y ".,ouíní. 
Termin uspotojení dostatečně jasne vyjadŤuje, Že

.^'"^uani směŤuje k dosažení nciuter,o, d.uh., uspokojení (nasycení, vyhnutí se

Iiž)p,a,.,tskání uznání), ktere jevždy koneckonc nějakym emočním stavem

l,-?itt..m).psychologic .n ,.v.r"m c-hování je maximaltzovat pŤíjemné a mi-

Ííl,oti'ouut nepňi.|emné záŽiÍky.

Podle Nuttrna 1e tundamentální orientace potňeb vÍozená, ale vyvíjí se a kon-

kre t i z r r jeseSamavr . i znémot ivyací lovéobjekty .Nut t in tedyobaty topoJmy,' ,:x',io - a fento uvuor j" funkci učeni a závisí na situačních klíčích, závisí tedy
f O Z l l s u J U  

* ' : " - -

na. 'kognitrvn,.,p.u*uánípotŤeb...Motivačnístavmádvojízdroi: internístav
indivi<Jua anebo ,,oo1ekt, kte;y aktivuje latentní potňebu v individuu..' Behavio.

rálnimi komponenry jsou intence'(umysl) a pohyb. ,,Behaviorální potŤeby mo-

hou byt konc"pt,.a,zovány jako kategorie vztahri I_E,kteréjsou žádouci pro

ootimálni biologicke án"io p.v"t'oto}cte fungování... ZaměŤenost chování je

,ábudouá.'a do .,mentálního aparátu.: do ,,f...'kčni jednotky /-E... PŤirozenym

'á,"* ''..rakce individua a prostŤedí je tedy motivace.

Nuttin rozlišuje tzv. intrinsické a extrinsické motivace (toto rozlišeni zavedl H. Heckhausen), ale

velmi neurčitě: u intrinsickych motivaci je zdrojem.potŤeby sám organismus. u extrinsick)i'ch je jím

vnější svět (to odpovídá ,ojris.ni pohnutky u pouiaty;. Avšak existují druhy chováni' které majijak

intrinsické, tak extnns|cKé zdroje. napŤ. již uvedené aiimentá,ni chováni (h1ad, chutné 1íd1o), nejde

však jcn o biogenni potŤcby nebo apetity. Za typickou intrirrsickou motivaci je napŤ' pokládána

aktivita dávajici subjektu 
-pocit 

kompetence (e. i ' oeci, l975). Pro vyznaInovou neurčitost oba

termíny, intrinsická a extrinsická motivace' opouštíme.

Vztah mezi individuem a jeho iivotním prostÍedímje komplementární a to činí

z individua ,,nekompletní iunkční entitu.., která ,'potÍebuje.' interagovat s ob.

jekty svého prostŤedi, ,'aby byla.., tj aby fungovala. Zák|adnijednotkou této

interakce, jak již uytá,uuea"''o, je ielační systém I-d ktery má dynamickou

povahu. Funkcí motivace je kontinuitní regulování činnosti'tohoto systému, tj'

aktivnizaměÍování chování vťrči cílovym oÚj.kt.i-. ,,Zák|aďnípotŤebou Živého

organismu je Í.ungovat v interakci se světem.i Lidské chování je obvykle ,,nadde.

terminováno.. v tom smyslu, že k primárně motivační cílové orientaci mohou

simultánně pÍistupovat a chování spoludeterminovat některé dodatečné motivy,

ale t!ž zpťtsob chování múže mít i více cílri (napŤ' sport mriže odreagovávat
pňebytečnou pohybovou energii, ale i uspokojovat potŤebu soutěživosti, resp.

vykonu apod.).
Individuum není ''soběstačnou entitou.., ale integrální částí jednoty osoba-

Prostiedí. Environmántá1ní (prostŤedí se tfkající) komponent této dyády sestává
ze smysluplné situace konsii,,ouuné jedincem: ,,Osoba reprezentuje modalitu
inte,atce s prostiedím; tato modalita konstituuje lidskou osobnost... V rámci
interakce r-E uyst..p.je dvojí role individua v chovtÍní: je aktivním subjektem
procesu chováni a ,aio,"n mriže b;ft samo recipientem nebo objektem akce,
kterou zamcňuje na sebe (napŤ. když si pŤeje zlepšit své zdraví); v té době je
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individutrm současně objektem svého světa. osoba žije v určitém prostŤedí,I
mriže byt chápáno ve dvou koncepčních rovinách: juto .,,porádání ('.5fyzickych stimulri' které prisobí na oiganismus, a jako t.o',t.,,ou*u'ifi;i#:::]

i]i'.i!i;Y::']l:',!:j::'::!',,:i:::::i r',7'11"!i!.,-v.r.Úuteh;;;il;t.fr:
,rvecieIty termín fenomenální pole (D. Snygg a A. W. Combs, |949), tj. subjektiv-

li,,,oiaté Životni prostŤedi' Oba uvedeni psychologové vymezují termín fenome-

i;r'.inot" juko svět zahrnující subjekt, kter1i' je,,individuem zakoušen v okamži-

"" 
.'r..... jako referenční rámec, ktery je také označován jako personální pole,

.,iu,tnl svět, behaviorálni pole, psychologické pole a životni prostor individua;

Irátce ieč'eno. je to subjekt ivni . .real i ta.. .

Podle Snygga a Combse to není umělá konstrukce, ale ,,univerzum naivní

zkuŠenosti, v němŽ každé individuum žije, každodenni situace ega (self)' okolí,-t<teré 
každá osoba bere jako realitu.., ,je to spíše interpretace reality než realita

sama.., jediná realita, kterou mriže jedinec poznat;je mnohem bohatší a irplnější

a smysluplnější neŽ objektivní svět fyzikálních věd. A je to sanrozňejmě svět

interindividuálně odlišny, je ',arénou..pro chování individua. (BlíŽe o tom v kap.

ÝzÍažny systém a jeho komponenty, str. 54 a násl.)

Německf biolog J. von Uexki'il| a G. Kriszat (1934) zdriraznili, že každy

živočišny druh má svrij vlastní svět. Podle Nuttina behaviorální svět není dán jen

pŤítomnymi objekty, tím, co je dáno v percepčním poli nebo ve fyzikální realitě:

31ověk je schopen bj't v .,kognitivní prezenci.. objektri, ale je schopen byt

i V interakci s objekty, které existují jen na ,,reprezentační Írrovni.., tj. jako

''zástupná prezence.. nebo ,,prezence na sekundární ilrovni.., jako obrazy, sym-

boly a pojmy. To je sekundární ítroveř 7kušenosti, svět konstrukcí neboli ,,kogni-
tivní prezence..' tj. ,,svět.., ktery je konstruován na bázi vyvojově vyšších forem
specificky lidského poznáváni,myšlení;je to pomyslná, často abstraktní ,.skuteč-
nost.. symbolri v nejširším slova smyslu.

Pro pravověrného hinduistu je posvátná kráva symbolem božství a chová se
k ní napŤ. nikoli jako k dojnici, ale jako k symbolu božství; pro vlastence není
státní vlajka kusem látky, ale symbolem vlasti a pňedmětem ircty atd. Člověk
v tomto světě reaguje také na pojmy a symboly, nejen na fyzické objekty.
Vykonávání behaviorálních aktri zahrnuje také myšlení, mluvení, tj. symbolické
a verbální chování. Behaviorální svět, tak jako ,,exekutivní chování.. (akce
a myš|ení), existuje ve dvou rovinách:jako manipulace s fyzickymi objekty a jako
,,mentální manipulace.. se symbolick1fmi reprezentacemi těchto objektťr.

Jednotka I_E je bipolární a tato bipolarita relace I_E zprisobuje, že obecny
dynamismus relačního fungování je vnitŤně rozlišen: na jedné straně se vztahuje
k subjektu, na druhé k ob.jektu. Dynamismus orientovanf na individuum je
základem chování zaměÍeného na uchovávání a vyvoj subjektu. Dynamismus
orientovany pŤevážně na vnější svět zaměňuje chováni na interakce s objekty
(napŤ. sociálními). Nicméně subjekt chování mriže sám sebe považovatza objekt
nebo cíl chování' a|e nem Že se sám vyvíjet bez interakce s prostĚedím' Diferen.
ctace tendencinapÍevážnévztahování se k subjektu a na vztahování se k objektu
:e vyjádŤena také v osobnostních rysech introverze - extraverze a v kognitivních
stylech závislost na poli - nezávislost na poli: ',někteŤí lidé dávají pňednost tomu
obracet se k sobě sa-.ím' zatimcojiní se snaží stát se částí kontextu prostňedí

ho světa. kter.f si člověk vytváňí a ktery piesahuje jeho ryzicté.;:ilá'il;ffi
je to u člověkajako sociálni bytosti a v prostňeáí Řultury pŤedevsrm Svět vriz.^m . Toto behaviorální prostŤedí mriže b:ft rozděleno na pei"epčnl;;""iJiďi1
a na koncipované' resp. p|ánované prostňedi (cD'

Nuttin to piesně vyjadŤuje formulí ,,subjekt uvnitŤ situace.. nebo relací l-Ě.Individuum je v roli aktivního subjektu (,S)v situaci (D, a tak (I_D je"k;i;fi
činitelem chování. Chování operuje v percipované situáci @4i l"zaměŤeno naindividuern definovany cíl, tj' na změnu situace konceptualĚouu,,é n'otiuouuiff
subjektern (cE-žádoucizměnasituace). AnipE,ani"iindividuanemriž.pmoiit*
na Ě samo, ale na relaci Ě vriči 1. Formule zahrnuje násleclující tňi procesy:

l. akce prováděná individuern (I_4 v jeho percepeniÁ prosireai bo jereprezentována zakňivenou šipkou: (I_Q r-> pE;
2. motivační proces produkující cíl a zaměiujicí chování subjektu je reprezen.

tován rovnou šipkou --- ; subjekt směŤuje k tomu, aby transformoval pE v cE,tedy: pE ---+ p[;
3. vysledek produkovany chováním je reprezentován symbolem >. Tentov sledek je definován niko|i absolutníml terminy, ale s ohledem na subjektem

zamyšlen vysledek (cĚ). Tento novy či sekundární stav věcí, ktery rezultuje
z chováni,je reprezentován symbo|em pE2, tj. situací po akci subjektu. RelacepE,IcEpakdeterminuje, zda v sledet.jivnimán jakopozitivníči negativní:jako
pozilivni je vnímán' jest|iže v:fs|edek PEz a ci| cEjsou v těsné relaci (shodě);jestliže se liši' má to negativní smysl' 

"y'i"o"t.je 
vnímán jako neuspěch.

Kompletní/arnule motivovaného chování (B) pak ,ypuáa takto:

B  :  ( I -E)  ^ pE-  cE  > pEr l  cE  > . , .
Noqf stav věci QlE,), ať pozitivně nebo negativně hodnoc eny, vytváÍisubjektu

novou situaci. Fornlule definuje následující komponenty ,ío,,Í,í, 1. subjekt
y {3né situaci Q_Q,2. je.dnání v ní (ru), 3. vníman;Í stav vě-cí, tj. piítomná situace
(pD' 4. cil v mysli subjektu (cQ. Jimi je reprezent ován záměrny akt(,'purposive
act..) jako celek: jednající ve vnímané situáci usiluje, aby bylo áiruzě]"" ťaao",i
změny čili cíle, jehož ovšem mriže nebo nemusí b:|t dosazeno (iá; o ziskárlt
odměny nebo vyhnutí se trestu: pEzIcD. Sám vysiedek akce."i o"s.- a*li
rozměr: očekávan;i' a skutečn;f; p'uní akci motivuje, druhf ji ukončuje nebo
transformuje,kdyžje dosažení cíle frustrováno. uveáeny .oá"l uv:"arí:. pr..
devším záměrné (cilevědomé) chování.

Klíčov]fm pojmem je zde Nuttinriv termín behaviordlní svět, ktery má však
širší vyznam než ten, kter]f by s ním mohl b]ft spojová n nu iatluie běžné|to
pojetí slova ,,behaviorá|ní... Lépe to' co chce Nuttin vyjádŤit, uv'.ir'uj. jiz

; i
3l
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a uvažují Se V relaci k tomuto kontextu a ke druh]/m..' ti jsou více závislí na o.,il

}J'#n']:'*:'*:'?.::,::i:::::":':::''Y..i'ksociálnímuchováni.'N;;;iinezávislí jedinci jsou r'íce autonomní ve svych interpersonálních 
"'.;.:.:ltendují k udržování větší fyzické distance ocl lidí kolem sebe a preferují',i.p..,i]

onální situace.. (samotu). opak platí pro ty' kteŤí jsou závislí na poli; .ii l;;
druhlmi vnímáni jako vŤelí a více pŤístupní. Tato introverz
základní charakteristikou relace 1_E. 

ul,lrr. rato lll lroverze-extraverze je

Relaci I_E vyz'načuje potÍeba aktivniho fungovdní, a to Se|ektivního; chováni
je pĚeváŽně iniciováno jeho subjektem, není to pŤedevším reakce u pu,iu"]ll
smyslu, ale akce. To je doloženo ňadou empirickych poznatkri: o'euni*'",,:
aktivrrě vyhledává stimulaci (S' Diamond, l939); lidé izviÍata uytu'u3i1"nJffi
k aktivni exp|oraci, k prlizkunru svého okoli (R. Held a A. Heim, iqo3); ilij
,'aktivně vyhledávají zážitky* (Ch. Biih|erová, l968) atd.

Potieba aktivrliho |ungování má dvě d ležité charakteristiky: je selektivní
a sociálně orientovaná; behaviorální selektivita se objevuj e již u novorozencŮ
v prvních dnech jejich života (Ch' Btihlerová, 1968):projevuje se jako zvědavost
(..Co Se stalo?..) a jako intence ',něco dělat.., později .iako snaha vyvolávai
nějakou změnu v okolí (,,funkční slast..). resp. ,,produkovat nějak:i efekt...
Charakteristickou aktivní intenci člověka 'je tvoŤivost. Velkou oblast, v níž se
uplatIiuje potÍeba aktivního fungování' zahrnují sociálni interakce; nedostatek
socriilnich interakcije si|ně deprivuj ici a za určit1/ch okolnosti vyvolává syndrom
..hospitalismu.., emoční labilitu' agresivitu, upadek intelektu (R. Spi , l945,
a dalŠi). Děti preÍ-erují konfiguraci stinrulri, které se podobají |idské tváňi (R. A.
HaaI a R' Q. Bell, |96.|), tj. sociální zkušenosti.

Za nejvyšší ťtroveĎ fungováni v interakci s prostŤedím |ze považovrat pŤípady,
kdy ,'individuunr intervenuje ve spontánně probíhajících událostech.., kdy sc
snaŽi znrěnit své prostňedí, kdy se snaží ,,byt pĚíčinou.. nějaké události (J. Pigaet,
1936, a dalši). Zprisobilost vyvolávat události a manipulovat s nimi se ukazuje
byt více uspokojujicí než pouhé vnímání (Nuttin). Psychicky destruktivně muže
pťtsobit ,.naučená bezmocnost'., vědorní ztráty kontro|y situace (M. E' P Selig.
man.  1975) .

Mnoho tendencí funguje jako tlynamickd orientace na sebe sama (ocbran?
sebe Sama, qi'voj) a poukazuje na interní konzistenci a identitu. ,,Tato
psychologická tendence udržovat vlastni individua|itu a personální identitu má
svou biologickou paralelu v dynamické konstantnosti interního prostÍedí
orgirnismu (horneostáza)... Behaviorální a verbální inkonzistence zpisobuji,že
individuum pociťuje potňebu ospravedlnit své akce. Naopak kognitivní diso.
nance vede ke korektivním akcím směÍujícim k její redukci'.. Individua často
narušuji percepci sebe samych' aby udrže|a konzistenci sebepojetí (napÍ. st
mohou Ěíkat: ''ne, nejsem zbabě|y,jsem jen opatrny.. - to je tzv. raciona|iza@
činu. která je psychologicky nejspolehlivějším prostiedkem udrŽování vnitŤil
rovnováhv).

.|ak na psychologické' tak i na biologické rovni je evidentní, že individuum

,,.iiui. o sebe-konzistenci (,,self-consistence..) a setrvává v tom byt věrno samo

lju;,u"nitr limitri svého sebepojetí...Je.li taková konzistence narušena, vzniká
',,],lnn,i't.n"e 

a současně jsou aktivovány korektivní akce zaměÍené na její

i"n''r.i. Dynamickou orientaci na sebe sama potvrzují dále tendence k autono-

-i u r sebe-determinaci. První je manifestována stavy tzv. reaktance,tj. reakce

].' ',,átu svobody. která je pociťována jako nesnesitelná, kdy se ji člověk pokouší

lla. 1..autovat (J. W. Brehm, |966); druhou tendenci demonstruji klasické

,iJ'. *. L. Kahna a D' Katze (t960): produktivita v práci, odevzdání se práci

". n'u.ouni spokojenost narristají s narristáním autonomie' která je pracující

o,!ut po'tviouána v provádění pracovních povinností. Člověk dává pŤednost

tomu. ouy nr<lhl vykonat svrij v|astní projekt a určovat, jak a kdy se má co udělat'

iak si udržuje svou osobní identitu kompetentní a autonomní osoby. Tyto

tendence jsou funkcí ,,rozdílu mezi smysluplnymi situacemi a vnitŤními podmín-

kami, v nichž subjekt chování nacházi Sebe sama... Jsou to, jak Ťíká Nuttin,

,,separátni motivační entity... Ve skutečnosti jsou však tyto motivy vázány na

strukturu ega, vyjadiuji rtuné aspekty dynamické orientace na sebe sama.

Vyššíformy lidské motivace: rozumějí se tím formy, které pŤekračují biologické

zdroje motivace a její ego-vztažné rámce, alespoĎ na první pohled. Nachází.li se

člověk v situaci, které nerozumi,nachází se současně ve stavu aktuální potŤeby'

V takovém Stavu je mobilizován inherentní dynamismus, ktery vede individuum
k tomu, aby aktualizovalo svrij kompletní funkční potenciál' v němž jsou zahrnu-
ty ikognitivní procesy. Vyššími formami lidské motivace rozumí Nuttin poněkud
jednostranně zapojování kognitivních proces do struktury chování: ',Kognitivní
potenciírl dává chování novou dimenzi, v níž se vyvíjí vyšší Íád potŤeb...

Zatímco se fyziologické a psychologické potŤeby vztahuji na biologické a so-
ciáiní interakce, vyvojově vyšší potŤeby se tykají interakcí se světem ideji a poj-
mri. Stav potíeb ovšem na všech irrovních chování aktivuje kognitivní potenciál
individua, protože uspokojení potŤeb je vždy dosahováno v určité situaci, za
určitych podmínek, a to vyžaduje poznávání a orientaci v situacích' Potňeby
aktivuji kognitivní chování individua v témže rozsahu jako jeho motorické
chování: potŤeby vedou jak k myšlenkám, tak i k pohyb m' ,,a tak jsou potÍeby
člověka vyjadŤovány v produktech kognitivních procesri, jako jsou ideje a posto-
Je - a to víc než v otevŤeném chování...

' Zde je pak nutno rozlišit dvé urovně spojení potÍeb a poznáv ní: potŤebu
cnapat konkrétní události a jejich podmínky a potŤebu chápat ,,globální kon-

. text, jehoŽ je lidská bytost součástí... Jde tu tedy o rovinu konkrétní situace
a o rovinu světového názorl. V druhém pÍípadě tvoŤí člověk na ideační írrovni
''globálni koncept reality, v němž vše, co existuje, má své místo... Ten zahrnuje
obě dynamické orientace, v či sobě i vriči okolnimu světu' resp. v či ostatním.
.,Yto dynu.ismy pak vyjadňují samy sebe na vyšší kognitivní urovni, na urovni
aostra ktního pojmového myšleni.
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Nuttin tvrdi, že existuje potÍeba integrativního chápáiríči ,,potŤeba realitv.. .sl

r.T"'xffi T::;:ff "ff :Ť..;':::?.:l"i:j:::"']Í:l':'::j,].'i:.:::T'i',.i.ltedy jakási potŤeba naivní ,,filozofie..' silí vysvěttit gtotátní kontext ;i.,.texistence, které člověk projeviI již ve tvorbě m1i'tri.
Člověk má, ňíká Nuttin, zájem o pravdu a o hodnotu reality, ptá se, zda t^co činí, je hodnotné, a co je pravda, dobro atd. - to jistě ptátí, ate ;Ť"';;";

v egocentrické orientaci. Uvažuje o smyslu své existence a obvykle pr.li.l.ii!
vytvoňené pojetí' snaží se dát svému životu určit]il smysl - j" ,,po '-'.ru i.o#Í
bytostí..(E. Frankl' 1946). Tím dává svému životu určitou ton'istácll;;'";:
nou na určitj'ch ,,leitmotivech.. vyjadňujících hodnoty, které uy'náuá (,ffi
blahobyt, moc, pohoďí atd.). Z hledisek, která si vytvoŤí, hodnotí '";;;;;
a akce své i druh;fch. Člověk je vždy zaměstnáván otázkami, které transc"na],i
pozorovatelnáfakta, a snaha orientovat se ve světě a odpovídat nu ota'r.v, ti#ise piitom vynoŤují' je vychodiskem umělecké tvoňivosti, náboženské uí'y a;i:deckého smyšlení. Individuum má referenční systém, jímž hodnotí akce 

" "u:.t.ty, a ten není ničím jin]ilm než ,,integrativním pojetím reality... Snuží '.,;b;
hodnoty byly na svém místě a v určitém hierarchickém systému (některé t,oono,.
ty mají větší ,'cenu.., reprezentují Větší dobro než jiné). A tak existuj i tÍi rovně
relačního fungov ní: biologická, psychologická a ideační (,'ideationál..;. v pod.
statě tu jde o qfvoj od vrozenych biologickj'ch hodnot - norem (pŤíjemná
teplota prostŤedí) k osvojen;fm hodnotám - normám kulturním a abstraktním
idejím (pravda, spravďlnost, mravnost). Kulturnost je dnes často povaŽ ovánaza
extrapo|aci biologického bytí' které ulehčuj e, a|e zároveř i komplikuje.

Driležitá je nyní ot ,ka, jak se potÍeby vyvíjejí v cíIe a plány chování, tj. jak
se z privodního popudivého impu|zu vyviji instrumentální vzorec chování.
Nuttin to vysvětluje jako zapojováni (,,processing..) potŤeb do plánri chování,
resp. jako propojováni motivace a kognice, popr. take jako proces integrace
potŤeby do motorického a kognitivního systému, jímž se potňeba konkretizuje.
Rusk]f psycho|og A. N. Leontěv (1978) to označuje jako zpňedmětrování
potŤeb, které se uskutečřuje jako ,,setkání potŤeby s pňedmětem.., resp.
,,nap|nění potňeby obsahem..' Možná že vystižnějsi uy uyro nazvat to setkání
potŤeby a uspokojení, ale i potŤeby a prostŤedku uspokojení.

obsah potŤeby' Ťíká Leontěv, je čerpán z okolního světa, a tak zaméíeni
potŤeby souvisí s vytváňením cíle chování. Proto, Ťíká Leontěl potŤeby Ťídí
činnost subjektu jen když jsou piedmětné, tj. když se, jak by ňekl Nuttin,
konkretizují v cílech chování: ,,cíl reprezentuje konkretizovanou nebo na něco
soustŤeděnou (,,focused..) potŤebu.. (Nuttin). Konkretizace potŤeby znamená,že ' l
ve vnějším světě nalezla svrij objekt, ale ten není totožn! s cíleÁ, cílem je ru t l
dovršující reakce či uspokojení, které p|yne zurčité interakce s obiekt em,vyraz- *
n117m pňíkladem toho je sexus: vychodiskem je potňeba sexuálního styku, cí|em fi
je sexuální uspokojení na sexuálním objektu;kterého se dosahuje u.č]tou inter. fr
akcí s tímto objektem (sexuálním stykem v širším smyslu). 

t
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re tedY tŤeba rozlišit tyto pojmy: potŤeba' cíl motivovaného chování, jeho
J L  

r ' - J

^niekt a uspoKoJenl 1učel moiivovaného chování)' kterého se dosahuie určitou

Y.., . . ' ' t .cí subiektu s objektem. Motivované chování v tomto smyslu reprezentuje
l f l l c t  " ' - -  "

tonkrétnt vzorec tnstrumentální aktivity,v němž jsou zabudovány potŤeby v plá-
,'^^r. 

..hování. Psychologie orientovana n" poznatky o u9e1í se to pokoušela
ngu r r  " " -

vysvětlit ,,hlStoru zpevĚávání.., tj. v podstatě instrumentálním podmiĚováním:

", ',xr, .li osvo|ule rnstrumentíni chování, které mu umožřuje, aby se vyhnul

i|"]:^.;;;i;;;i;'losti spojeno s tresty, a aby naopak používal ty zplisoby

:"':;"'. ri.* *Jrv ,a d sleáek získání odměny; instrumentá|ní chování se

!.'.,..' ' '"," na podobné situace (B. F. Skinner).

Nuttin však takovy vyklad pokládá za nedostatečny. Za driležit aspekt

"v,":..iia'te 
motivace pottaaa fakt, že vysledek, ktery kdysi individuum uspo.

r'^;il nrfiŽe Ztratitrrodnotu uspokojení, vysledek, ktery byl vnímán jako odměna

::il ffi".' t,p.nnc"i), p áarc není vnímán stejně, neboť se změnily vnitŤní

;;;i"i'. injiuia..,,m si samo sobě stanoví nová kritéria s ohledem na vysledky

i.ř" 
"i'.. 

kterych si pŤeje dosáhnout; začnou se uplatĎovat vyšší irrovně ,,od-

měn,. a .,trestli.., ou1.uui. Se proces ,,sebe-zpevřování.. a jedinec pÍestává bl/t

)á"i,ry na vnějších odmc.'acr' a trestech. Novější vlvoj psychologie od této

závislosti jedince na vnějších podmínkách jeho existence již upouští, ale podstata

vnitÍních odměn a trestri není doposud určitěji vysvětlena.

Vraťme se však zatim k privodnímu tématu vytv íení cílfi a plánú chov ní:

aktivace potÍeby je spojena s kognitivním hledáním ,,behaviorálního vychodis-

ka.. (vyustění), protoie je doprovázena vznikem tenze, která má byt redukována.

Avšak jsou i prípaov3áy člávěk vyhledává tenzi, protože ta anticipuje dosažení

slasti (to platí opět,'apŤ. p.o sexuáiní chování). PotŤeby se tedyspojují s kognitiv-

ními procesy a vy1aaruií ,,ziskanévztahy uvnitÍ behaviorálního kontextu... Stano-

vováni cílri je p.o.",,'u,němž potŤeba hledá vychodisko na kognitivní urovni

Íungování (',cognitivá processing of needs.., tj' kognitivni zpracování potÍeb):

potŤeba aktivuje ne1en motoricky, ale i kognitivní systém. Stanovení cílri a plány

chování tu nejsou vysvětlovány u t",,ni''"ch asociativního učení, jako naučené

cesty, které vedou individuum napi. ke stále stejné odměně, ale vysvětlení, které

podává Nuttin v komplexnější rovině, je možno schematizovat takto:

aktivizování vytvoŤeni plánu

Aktuálni potŤeba - il::lifli'. . ::il*,::r.o
systJmu a prostŤe<lky

PŤetvoÍení motivace v plán chováni-cíl je tedy ',konstrukce behaviorální
cesty.., zahrnující ,,strukturu konečného írmyslu.. (,,means.end structure.. _

analogie,,dovršující'."ak"".. či uspokojení)' a jde o vysledek interakce kognitivi-
ta - Jtuíe,'í faktorv (klíče): ,,stáv potÍeby se stává kognitivním problémem,
t...i, .á ui,i ň;l;". . . potŤeba aktivuje a Ťídí myšlení subjektu a je zčásti pÍemě-
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I něna V problém... ,,Cíl není právě jen objekt, kterého má b1it dosaŽeno. 't^
spiše něco, co má byt rea|izováno a vykonáno v novém kontextu... ronkieiij
podmínky, v nichž má b11it něco konkrétního rea|izováno, musj uÝt nqpi]
ana|yzovány; subjekt se musí pŤizprisobit situaci nebo si musí situaci priip,i.
sobit.

V plánu chování je zahrnuta i ,,exekuce.. , tj. dovršující akt, vykonáni něčeh^
co je prožíváno jako uspokojení. Konstrukce ', mysl chování.' t,,b.haui^"] :
means..) mohou fungovat jako ,,komplikované kognitivní struktury.., p1i]i !
fungují jako motivy; to se často naz1ivá drivody (,,reasons..) p.o 

"einění neiJ
neučinění něčeho (již zmíněné racionalizace) nebo nastoupení té či oné ce*i,,-
Vytváňejí se ,,kognitivně dynamická koryta.., v nichŽ potŤeby nachá'ejí síj
uvolnění - uspokojení, svou ,'vypusť.. (,,outlet..). V kognitivnc avnumi.tém
smyslu tedy ,,cíl je soustŤeděná potŤeba a plán je behaviorální formou potŤeby],
pŤesněji jejího uspokojení. Ačkoli jsou užívány naučené dovednosti, .ii i pun ,.
liší závislostí na specifičnosti situace, a tak tu nejde o pouhé crpakování pŤedtím
vytvoňenych odpovědí. Fakt, že behaviorální cesty vedou ke stanovenl citrijato
takovych, dosvědčuje, že to nejsoujen reprodukce naučenych zprisobri 

"t'ouaoi,ani vrozenych vzorc reagování. Potieby jsou více či méně vyjadŤovány u ,,p.,.
sonalizovanych konfiguracích chování.., které vytváŤejí osobnost jedince íjejí
projevy v určitém sociálním kontextu. Individualita jedince je dáná právě touto
individuální zvláštností všech komponentri behaviorálního fungování a zejména
pak behaviorálních plánri, v nichž jsou zabudovány vzorce uspokojení potŤeb.
Jedinec je tím, po čem touži, a tím, co čini, což spolu vždy nekoiesponduje. (
Existuje tedy následujíci cesta od pot\eby k akci:1. senzoricky vstup (z vnějšího
i vnitňního prostňedí), 2. zpracování kognitivními procesy (testování hypotéz
o prostŤedcích v dané situaci), 3. spuštění chování zaměňeného na dosažení cíle.

Jiní psychologové (napŤ' J. W. Atkinson, l964) stanovili podminky, za nichž
motivace píechdzí v chování; uplatriuje se tu interakce následujících činitelri: síla
motivačního napětí (M")' subjektivní pravděpodobnost dosažení ci|e (P,)
a hodnota cíle (Ií"); chování (B) je pak funkcí těchto činitelri, tedy:

B : f (M,, P,, H,).

Mezi uvedenymi činiteli existuji určité silové vztahy, napŤ. s narristajícím
motivačním napětím mriže klesat hodnota cíle, tj. jeho atraktivita (napŤ. s nar s.
tajícím hladověním klesá náročnost na kvalitu potravy). Vzorec by měl nicméně
obsahovat ještě další proměnnou, vyjadňující funkci osobní morálky (superega),
zňetel k drisledklim chování. Nuttin formuloval následující propozice relaěttt
teorie motivace:

- PotŤeby neprisobí na lidské chování jen vyvoláváním motorick]Íchreakci,a|e
také aktivováním a Íizenim kognitivních systémri subjektu tak' že objekty uspo.
kojení jsou uspoiádávány jako cíle, jichž má byt dosaženo: cí|e reprezentuji
konkretizovanou potŤebu.
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'' Subjekt využívá paměti (,,sklad informací..) a flexibility svych kognitivních

^.prllCi 1myšlení; k vypracování behaviorálních projektri či plánri, pomocí nichž

nin o'. dosaženo cíte: plán je konkrétní behaviorální formou potňeby na kogni-

,;vrri urovnt JeJt reallzace'
.''- 

Po dobu. v níž není cíle dosaženo a probíhá chování zaměŤené na jeho

,{nsaŽení. je vnímána diskrepance (inkongruence) mezi aktuálním stavem věcí

]"*ruor.nyrn plánem, a ta pťlsobí jako zpětná vazba na systém behaviorálního

r', r rr P t)! i-l l l l ',..-.Cesta 
od kognitivně dynamického uspoŤádání cile a plánu k otevŤené

hehaviorá|ní akci mriže byt pojímána v kontextu integrovaného fungování

ii",'.r,1 bytostí. které disponují potenciálem motorickych a mentálních

ooeracl.
Nurttn ve své pozoruhodné teorii vytvoŤil novy model motivace chování,

za|oženy na interakci individuum-prostŤedí a na interakci dynamick5í'ch, moto.

rickych a kognitivních systém . Posunul dosavadní rrizné pokusy o vyklad,

za|oŽené na použití termín z psychologie učení, do roviny, která je spíše

|enonrenologická, ale zdaleka nezodpověděl všechny otázky, jež jsou s danym

tématenr spojerry, mnohych se jen dotkl. Podal pÍedevším model, jenž mnohé

vysvětluje, ale kter1| je ve své podstatě intelektualistick;f, resp. voluntaristick!,

neboť postihuje jen to, co Se nazyvá volní regulace chování nebo prostě záměrné
jednání. V chování' resp. jednání člověka se však uplatřují také iracionální

faktory, existují nevědomé zdroje chovdní, jaklkázala zejména již klasická psy.

choanalyza. Také ty se ovšem jako nevědomé potňeby nějak zapojují do kon-
strukcí cilri a piánri chování, nicméně jejich behaviorální fungování má zŤejmě
své zv|áštnosti a jejich popis i vysvětlování vyžadlji zŤejmě zvláštní terminologii
a zvláštrri konstrukty.

Pokusili jsme se něco z této problematiky zachytit v jedné z násiedujících
kapitol a zde chceme jen poukázat najistou omezenost Nuttinovy teorie; její
autor ji ostatně sám označuje jako teorii vědomě Ťízeného chování. Námitky lze
mit také k některym zjednodušujícím pojetím, napň. ke kognitivnímu ,.zpracová-
ní.. potieb a k některym termín m samym, zejména k velmi osobitému uživání
termínu chování a adjektiva behaviorální. Vcelku je však Nuttinova teorie
srozumitelnou a piehlednou aproximací ve vykladu dynamiky osobnosti.

Podle A. Bandury (1986) chování člověka ovlivĎuje také jeho pojetí vlastní
obec,né e.fbktivity,tj. míry schopností, kterou si pŤisuzuje a která určuje dúležitou
s|oŽku psychiky. očekávání. To se uplatřuje dvojím zprisobem:

očekávání
efektivitY

očekáváni
vysledku

osoba chování vyf'sledek
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Člověk se ujimá takovych rikolri a vstupuje do takovlch situací, o nichž
domnívá. že je svymi schopnostmi zvládne; ostatním rlkolrim a situacím I
vyhybá. Víra ve vlastní schopnosti pomáhá člověku pŤekonávat ,ŤŤk:.li, u .ui
souvisí s mírou vynakládaného ťrsi|í. Síla této víry souvisí s minu|ymi ů.pďl
a neuspěchy a je více či méně generalizovaná či diferencovaná (někdo si n,^.J
věÍí jako odborník na určitou proÍ.esi, ale nevěňí si jako muž). Muž, t<terÝ sijaio
pohlavní partner nevěŤí, se stává impotentním zmizi.li sebedrivěra nějaker'I
jedince, zanikaji i jeho schopnosti (F. Heider' |958). zážitky neuspěchu mot'o,]
zmirítovat kauzá|ni atribuce (pŤipisování jeho pŤíčiny ,,Smlile.., spatn;Ím pqd:
mínkám' vině druhfch), resp. racionalizace. Ziskává-|i člověk pocit, že nem že
kontrolovat situace, do nichž vstupuje, vytváŤi se tzv. naučená bezmocnost 1|tf,,
E. Seligman,19]5), stav, ktery vede k rezignaci, inaktivitě a depresi. rakow
jedinec se upíná na svrij stav bezmocnosti a to omezuje jeho kognitivní kapacitu
tak, že dťrsledkem je ,,vykonovy deficit.. (J. Kuhl, |983). Z uvedeného je patrné,
že lidské chováni je složitě determinováno a že k jeho vykladu je nutny systémo.
v! piístup.

Dynamická Íunkce ega

Pojem ega' ktery byl vysvětlen na jiném místě, je centrálním pojmem psychologie

^.^hnosti. protoze má dvojí podstatnou funkci: l. organizuje osobnost jako

l'o""'"* ;";;;ii.i.y.te* ktnzistentních prvkri - rysri, a prop jčuje jí tím její

i.,l;'.čnou identitu - obecně Ťečeno - vytváŤí z mnohého jediné a 2. prop jčuje
,jJi.,"",u-i.i'-i,'Jiuio"arní dynamiku, když reprezentuje vyvojově nejvyšši sy-

,'*'*.ili""e chování. obě podstatné funkce spolu souvisejí.
"T;';; je zďe nazyváno dyiamickou funkcí ega a co zde vyjadŤuje vyvojově

n.yvssip.i'"lp -oiiuu"e, íotiž 1eji vzíažnost k egu (rozhodující jsou motivy

,v;.ár":i.i ,,,ái^y,,.go, u jejich obsahu je ego zahrnuto . ,,.9o involved..), se

;llF;j. "*i.t.,,"i "gš-,,tizÁych 
motivti, fesp. ego-vztaŽnym chováním. K ego-

-vztažnymmotivrim patŤí potieba kompetence, autonomie, sebe.ochrany a dal-

ši; ego-zahrnující motiva"e ,e proi"vuje, jak dokazuje iada konkrétních empiric-

k;|ch poznatk , v tom, ž" uš"' 
"á 

je asáciováno s hodnotou já, si jedinec lépe

zapamatovává' lépe oir"á*iá ve vnímání' v cítění i v myšlení, že odolává tlaku

na změnu postojri' tterJ ma1irunkci udržovat vnitiní stabilitu (integraci) osob-

nosti (jako jsou napŤ. náboženské postoje) atd.

Uvedenre zde pouze jeden pŤíklaá za mnohé experimenty, k":" 
|]]l^"^:.il:

směru vykon ány a poivrdily svymi vysledky vyše uvedené SkuteČnostl. Ďlo

o experimenty, jeŽ provedli G. S. Řl.in u N. scíroenreld (1941) s irkoly' které byly

prezentovány pokusnym osobám ve dvou variantách, v neutrálni aego-angaŽo-

vané, kdy je-vi.ton -cr"'', a stává se tak napÍ. otázkou'prestiže.
Pokusné osoby měly v obou pÍíkladech htdnotit spolehlivost svého vykonu

(šlo o několik testri mántátnicn vi,tonťr;. V neutrálnich podminkách bylo skÓre

spolehlivosti v rriznych testech .ii,né a interkorelace byiy nizké; v podmínkách

angaŽovaného ega jsou interkorelace spolehlivosti signifikantně pozitivní' A.ut1-

n t"ll"t" .^p;.i;;í.' lzavira]ijeho vysledky tim. žJspolehlivost jako sebehod-

nocení, resp. sebedrivěrajako rys osobnosti, vystupuje, kdy1je angaŽováno ego.

resp. kdyŽ vystupují ego-angažované pocity (,,ego.pocity..)'..
ve ,'t,ítt..,re.nu"i,oi zahinuty motivy sebe.ochrany, prestiže, vykonu a mn'o-

hé j';..;upj; ' o"J".lio. t.".é souvisejí s potvrzenim, 
"u!s.''i* 

nebo ohrožením
h"á;;;J.;;. *ffi;fi;;"é k.káváo...í já' resp. sěbepojetí (ega), vytváiejí
...ut.u.., iy,,u.ii.;.ju ii. ct'"i", 1965). Ve struktuŤe ega Se uplatĎuje to, jak
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jedinec vnímá, cítí sám sebe a jak o sobě sm;fšlí, ale net;iuká se to jen ieho +r

H,'x J i: ".,':*' :,;il"*:* l. :, :'::: :..,'^, riy' *"# . l' ; a " š; ; ť;' T'TMotivy se organizují kolem ega a smyslem jejich r.,.'goua..i;" 
"o.i""?l,',

í:'^.".:i::i""."1"jl "gi,iJ.:|: .1br,ana' Poje1 9,,.viíar,ie liodnocení já,
j::*."Jffi'::H3';.uYmsmysluobraz(sebepoieti,,.o.t,oa'o".-."ni;,,iťfr 

.

Struktuňe ega je inherentní tendence k evalvaci a k vyhnutí ," d",,I,o"i o.^\která se projevuje mnoha konkrétními motivy: podat 
"}1ko;,.;i'kut uznáni ,r^1] !obdiv, kompetenci. au'tonomii, respekt. vyhnout se pokoňení, o."."í. 

":-T} 

"
r v .  ooh r c l ání  ne r i qně .h ' r  o  cp | l . Í . i  ^+ , l  . r^  :^^ ' -  ' - Y | l  I  r  - - gvg .

pro poměrně malou odměnu byli vystaveni větší disonanci, iterou posléze
redukovali tim, že disonantní lež vyměnili za ,,pravdu... Festinge. u ču,t,mitb
v článku, v němž publikovali tento pňípad, ilustiují sami teorii o*.uu"arnoua'
na pňíkladu mladého muže, kter]f pozve svou pŤítelkyni na nákiadnou večeii.

ry, pohrdání, ne spěchu a selhání atd. To jsou pŤíkiad y 
"go:-;;;;;"i;ii ffi.l[.osobnost, kterou já (,,self..) vytváŤí, je patrně n"1o.ir"zlte3íim proou*tem se*á;vání se já se světem (P. A' Bertocci, tÓoi;. A tak še t,v. 

"g,-,,gozoyana motivao(',ego-involved motivation..- G' w. Allport' 1943) upíatĎuje v|yae. kd;.il:dána pňíležitost k udržení vysoké hodnoty ega nebo kjejímu Zvysenl' 2. kdejohodnota ega ohrožena, napň. neuspěchem obecně vystupuje tento druh motiva.ce všude, kde vystupují hodnoty, s nimiž se jedinec iáentifikoval, pňedevšimhodnota jeho vlastního já. V takov]fch situacích vykazuje osobnost nejen silnou.motivaci, ale i více konzistence v chování' v áyna.ni"ké struktuňl .g" ]ooo udržování psychické rovnováhy s pocitem poiitivni hodnoty já' která jenarušována pocity vyvolávan]fmi negativními iazitry (vinou, ."tt'áni. 
"Ň:ia která je udržována vyvolanj,mi poziiivními zážitky (íspěch' obaiv apod.), resp'redukci negativnich pocitri jako drisledk negativn ich zážitktt. Tato Skutečnostje zobecněna v teorii sebeospravedlĎování (,,self-justification theory..), jejímžjedním v chodiskemjsoujevy tzv. kognitivní ái.o..á.'"e (jestliže sejedinecchová

určit1im zp sobem, avšak sm;fšli jinák, proživá disonanci a současně tendencik jejímu odstranění, redukci - L. A. Festinger, 1975).
Uvedeme zde jeden z experimentri' ktery tuto teorii sebeospravedlřování

dobŤe ilustruje. Provedli jej L. Festinger a J. M' Carlsmith (l959i s pokusn1imi
osobami' které tvoiily dvě skupiny studentri. Č|enrim;"a"e .l"pl ny by|o zap|a.
ceno každému po l do|aru a každému členu druhé skupiny po dvaceti dolarechzato,že Ťeknou osobám čekajícim včekárně na experimeni je tento experiment,
kterému se podrobili a ktery byl nudny a navny' je velmi ,áb^,,;i.- i;i;"a' 

"ánich vyžadována|ež, za kterou jim bylo zaplaceno. Po čase '.;;p;i;;titon 
,'

dotazovali těchto osob' co o tomto experimentu soudí, a 'jistirl, zi o'"u-y, t"'e
dostaly 20 dolarri za 'to, aby lhaly, prohlásily experiment ̂ ,,uany, zatimco ,
osoby, které za svou lež dostaly jen l dolar, shleiávaly nyni 

""p",íáent 
jako '.

zábavny. Jaké je pro tyto rozdi|y vysvětlení? ,,Dvacetidol;'";...;;;;u".jl";li .
svou lež značnou odměnou' kterou za ni dostali. Naproti tomu ,'jed-n-Jdolarovi.'+]..

^l.l rrspÍáVedlnil své vydaje, hodnotí pak chování své pŤítelkyně během večeŤe

|l1"""lr."llci a z hlediska svych záměrri jako velmi nadějné, i když bylo celkem
)I],,i,ne, Lze to vysvětlit taŘé jato racíona|izaci odstrařující diskrepanci mezi
'1á;i;'"'. a ,,ziSkem.., tedy jako udržování psychické rovnováhy.
.."í]r.i'oai'rent fakt , které uvádínre v této kapitole, je tedy angažované ego

, -'"'.'inuotuements..); monografickou práci věnovali tomuto tématu sociální

l"""uJoio'oué M. Sherif a H. Cantril (194"7, 1966) a rozlišili v ní ego-angažované

|':;;;';;"'aŽované situace: ego.neangažované situace jsou pro individuum

i""3r'"r"gi.ty neutrální, zatimco ego-angažované situace jsou takové, které

|.]"'i"ii ' ignáty p'o udrženi, zvyšení, nebo naopak snížení hodnoty ega. Jsou

|:;;i" iutŇe situace, v nichž jedinec mriže napÍ. vyniknout, upoutat na sebe

""uaj".,p'o1."y 
uznání, pozornosti a pozitivního zájmu a kde naopak m že byt

).*Jsi,e", pohaněn, kde mriže utrpět porážku, ostudu, odmítnutí atd. Do

'o,i.iune ego-angaŽovanych situacíjedinec vstupuje nebo seje pokouší vytváiet

i"^". .i.. Že se ně|ak piedvádí) a negativně ego-angažovanym situacím se

.."o.t vyhybá nebo se z nich pokouší uniknout' Tak mriže napň. nepÍíliš

ui.uitluni. divka odmítnout pozvání své pňítelkyně, aby s ní šla na večírek'

a mriže argumentovat tím, že nemá čas nebo že ji to nebaví; ve skutečnosti však

oanrita p.to, žeby na večírku neupoutala dostatečnou pozornost muž , a vy-

hfbá seiak více či méně vědomě devalvaci svého ega. Silny pocit devalvace ega

vyvolává nevšímavost sociálního okolí, pocit člověka' že je ,,nymand.., a nedo-

síatek pozornosti v bec (což platí zejména pro ženy, které jsou potěšeny, když

jsou stÍedem pozornosti).
Pojmy evalvace a devalvace (pozitivní zhodnocení a znehodnocení) ega vyja-

dÍuji tedy zák|adni aspekty dynamického fungování ega, které má tendenci

získávat evalvaci a vyhybat se devalvaci. Nejv1|znamnějším zdrojem evalvace

a devalvace egai jsou ovšem sociální situace, a tedy postoje a chování druhych
lidívriči individuu: vyslovená pochvala nebo projevená ricta či obdiv znamenaji
evalvaci, naproti tomu opomíjení, podceřování, vysměch či pomluva znamenají
devalvaci. SheriÍ a Cantiil uvádějí: ,,Ego-angažovanost je obecny deskriptivní
termin, ktery múže mít mnoho specifick1fch a pŤesnějších vyznamri (takov1fch
jako ,ego-povyšení., ,ego-uspokojení., ,ego-frustrace., ,ego.podpora., ,C8o-
-pochybení;, '.go-"*pun,i.,,ego.rozbití.), závisejících na jednotlivlch uspoŤádá-
nich okolností, v nichž je ego angažováno...

Sociální psychologové P. F. Secord a C' W. Backmann (1964) zavedli pojem
stabiliz,ačních mechaiismli, které se tfkají vyše uváděné tematiky hodnocení cga
v rovině sociálních interakcí' Za jádro ega pokládají sebepojetí (,,se|f-concept. ,1'
jehoŽ vnější stránkou je určitá ,,veŤejná identita.. a jemuž je inherentní tendence'
aby postoje a chování sociá|ního okolí byly kongruentní s obsahem sebepojetí
(resp. abyieho soukromá a veŤejná identita byly v souladu). ProtoŽe naprostá
většina lidi má pozitivní pojetí sebe sama, více či méně vědomě vyžaduje, aby
toto pojetí bylo druhlmi respektováno, aby se druzí chovali souhlasně (tj.
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kongruentně) s tímto pojetím. Proto vyžaduji projevy ricty a souhlasu a odprojevy neucty a nesouhlasu.
StabiIizační mechanismy pak vystupuji jako zvláštní pňípad obrany esa n.^.]

::i:ffii:lc*;.*,oT:.l."1"::.l:'::]x'l|"':|",lí,'které;" int"ng-.;"i:; ť.t:pojetínl subjektu. Ten se spíše nevědomě brání devaívujícím; 
"ri"''i"t"llT.chování, typicky napň. tím, že se vyh1i'bá interakcím s osobami, tt.J.. ffi:t:jí kongruentně, a naopak pěstuje styky s osobami, které se kor

iebepojetim chovají. Subjekt se tak opět stává aktivním činitele;Ellili1i:":l:
cí, snaží se aktivně dosáhrrout kongruence, pokud již vstoupil d" i"k;;;;;T;
situace nebo aby jí pňedešel, a to dvěma zp soby:- 1. pomoci i*pritu"J?ii'#
která se pokládá za krásnou, je pŤesvědče na, že i aruzi ii pokládaji '" ililii2. pomoci validizace (osoba' která se pokládá za silnou á protertrvru, se chovátímto zprisobem, když se setká s osobou, kterou pokládá za slabou 

" 
'a"i,iď

Tak je vyjadŤována tendence pňimět sociální okolí k tomu, aby se chovalo
souhIasně se sebepojetim subjektu. Kromě toho existuje afektivni tong,u.n..i
subjekt se domnívá, že druhá osoba vriči němu cíti totéí,co pociťuje 'a''it,"ue,
resp. že druhá osoba má vriči němu pocity srovnate|né s těmi, které má on ,a^vriči sobě samému. Stabilizační mechanismy pak vyjadŤuj i techniky maximaliza.
ce kongruence, jimiž _ spíše nevědomě nutí sociálni ot<oti ke kongruentnímu
chování' resp. paralyzuje vliv inkongruence na sebe sama:

^r.pnclietirn, a prohlašovat za ničemy a b|bce ty, kteŤí jsou inkongruentní. Řada
'.'1"',i.''.n t.i ukázala, že osoba, která ;e nega tivně hodnocen a ostatními' reduku-

:^l-;.;' oblibu těchto osob a diskredituje je' aby tím odstraniIa inkongruenci

l t ' f-no*ord a L. Berkowitz, 1958). Backmann a Secord (1962) sami zj ist i l i ,

!}on*'' které byly většinou osob hodnoceny jako oblíbené, byly současně také

í''";"; 
jako osoby. které vriči svym hodnotitelťlm vykazovaly nejvíce kongru-

ontní  chovan l .,,, 
-,'snl,k,i,ni sehehotlnocení: Kongruence nrriže byt dále maximalizována také

..." l",. ztrrěni hodnoty vyjadÍující rrizné aspekty ega tak, že jsou více hodnoce-

]], i" -t|""nrv ega. které jsou kongruentní s chováním druhych osob vriči subjek-

ll] *,"r''u.o pt"hod''o".ní: jestliže je napi. subjekt druhyrni akceptován jako

;;";". která nez,kazi Žádnou legraci, mriže této charakteristice začit pŤisuzovat

ie.sir.loano,u než napÍ. své odbornosti. Podobně mriže subjekt podhodnocovat

n.uo ,n.noanocovat ty aspekty svého jástvi, které nejsou akceptovány druh]fmi'

napr. určite projevy sobectví (B. R. McCandless' 196l)'
.- 

E,,oko", reakce: Vědomě či méně vědomě, záměrně či neumyslně se mriže

iedincc chovat zptisobem, kterym u druhych vyvolává chování kongruentní

1. uiu'tni' sebepájetím, napŤ. obdiv mriže vyvolávat tak, že se prezentuje jako

o,ouu, která má styky, mriže vše sehnat, by|a 11ž pětkrát u moŤe, zná se drivěrně

s populiirní osobou nebo s vyznamnym činitelem (jako napŤ. poručík Dub

,,,pon.'' ' okresním hejtmanem:.. jak sedočítáme v románu J' Haška o Švejkovi)

u|áa. r'iae se v rozhtvorech často více či méně rrenápadně zmiĚuji o svych

zásluhách, stycích, vykonech, a pokoušejí se tak kontrolovat klíče, které mají

rlruzí k jejich interpretaci, aby byli kategorizováni zprisobem, ktery je kongruent.

nís jejičhsebepojetím. To potvrdil zejména E. Goffman (1961) ve své,,sociologii

setkávtrní... Goffman je pÍesvědčen, že lidé vribec vystupují pŤedevším jako herci

a Že sociální veŤejny; život je druhem divadelní scény. Konečně jindy m že

subjekt druhou osobu uvést do role. která je kongruentní s jeho sebepojetím'

napŤ. jiŽ oslovením: '.Mťrj mily príteli. jir vím, ty bys jednal stejně'..
V sociální psycho|ogiije používán pojem autoprezentace,jenžvyjadŤuje sklon

prezentovat se druhlm tiaem v sociálních interakcích určitym zpťrsobem, ktery

se proto vyznačuje určitou mírou stylizace chování. Krajnim pŤípadem je snat-

kovy podvtdník nebo podvodník vribec. Rysy osobnosti se liší stupněm, v němŽ
jsou ''nasyceny.. autop rez'entaci, která je v podstatě druhou pŤirozeností člo-
věka.

Dále s naším tématem souvisí již zminéná afektivní kongruence, která se tyká
souhlasnosti pocitri nebo je, v širším smyslu, zvláštním pňípadem autoprezenta-
ce. Je zŤejme, z" tiae se prezentují takovym zptisobem, aby u ostatních osob
vyvolali io,ii iuni hodnocení (P. Worchel. 1961). Toho se dosahuje pŤedevšim
vyvolánint určitvch pocitri u druhych osob, jež jsou kongruentní s pocity, které
chová subjet.t *- vťrei soue (napŤ. sympatie či lásky apod.). Podle Secorda
a Backmanna zahrnuje afektivní kongruence jak sebe-povyšování (,,self-enhan.

- Nesprdvné vním ní: JestliŽe je chováni sociálního okolí inkongruentní sesebepojetím sudektu, pak deformované vnímání tuto inkogruenci nepŤipouští.
Rada studií dokazuje, že korespondence mezi sebepojetím .it,j"tt., a tim, iat se
domnívá, že jej pojímaji <l'ruzi,je větši než korespándence mezi sebepoietim
a hledisky, která vriči subjektu tohoto sebepojetí zastávaji druzí (o. J. Harvey,
H' H. Kel|ey, M. M. Shapiro, |957, a další). V širším smyslu jde o to, že subjekt
nesprávně interpretuje inkongruentní postoje druh ch, které tito vriči němu
vyjadňují.

- Selektivní interakce: Subjekt mriže maximalizovat kor-rgruenci také tim, že
bude vyběrově interagovat s osobami' které se chovají [ongruentně s jeho
sebepojetim, a bude odmítat interakci s těmi, kteňí tak nečiní. Tá se uskutečřuje
také tím, že si subjekt vybírá své piátele z osob' které se chovají kongruentně
s jeho sebepojetím' nebo si zvolí roli, která ostatní nuti, aby se jejich posioje staly
kongruentní (napi. roli ochránce' ktery je ctěn a obdivován.)..Kdiž se jedinec
považuje za inteligentního' styká se často s osobami' které jehl intéligenci
obdivují, respektují jeho názory jako kompetentní, často si takovt osoby ,o|ii,u
pŤáte|e (G. G. Stern a J. C. Scanlon, 1958).

- Selektivní hodnocení druh!,ch osob: Kongruence mriže byt maximalizována
také tím' že jsou pŤíznivě hodnoceny osoby' které se chovají kongruentně,
a nepňíznivě ty, jejichž chování je inkongruentní se sebepojetím zuujekti. osoby,
které se chovají vyrazně inkongruentně. jsou znehodnocovány, zneuctovány
(dehonestovány). Máme tendenci vyzdvihovat ty, kteŤí jSou kongruentní s našírn
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cement..)' tak i sebe-odmítání (,,self-deprecation..). PŤevaha sebe-p
souvisí s tím' že většina lidí je v dětství miiována' 

"oii" 
'aioi"- v]fvoje

ho sebecitu a vede to k potŤebě eva|vace ega. Menší poe"i o,oi 
"š,"k;;i::!J;::i,l.i:...'"i:T':::::l"j 'i:]::1":'j:x':ll'" r:'..r::::.t'u''.noánot il

^r."e bÝt tím, kym myslí' že mluže byt, touži po sebeaktu a|i'zact, po uplatnění
'l'i 

'.r'"p" otsti., Zdase mu to daŤí, závisí nejen na vnějších okolnostech, ale i na
']Ji'i.i.r.e'i' sebeoceůová ni. Z vyzkumu vykonové motivace je známo, že každy

iil,].ťi""zr po vykonu, ale projev této touhy v praxi je zeslabován strachem

i'il ' ' ' '*n",lenoz intenzita j" aa"u dosud zažitou mírou neuspěšnosti.
' 

T o':"*i sebeocenění .o,,ui.í životní aspirace (snaha o uplatnění, o získání

i.,' """r"e"nské 
pozice' o určitou míru vfkonu, o dosažení konkrétních spě-

uI-Y]i" 
i" rursteno;á (1987) definuje aspiraci jako ,,vyši nárok , které někdo

ii\",").vriivÝkon..; F. Hope (1930) ji spojoval sezážitky irspěchu a neilspěchu

l'io""'"r iiieanoauchou metodikou' házením šipek na terč (pokusné osoby

x' ;;;áá stanouit svrij vykon a tato norÍna pak byla srovnávána se skuteč-

||; ilk;".1n, ktery normy nedosahoval, pňevyšoval ji nebo byl na její irrovni;

l.j,;"': u"aro t. změnám privodní rovně aspirace nebo k jejímu udržování).
.".j.riai 

se vsak projevuje všeobecná tendence zvaná atribuce (pŤipisování

noo].no něčemu' v našem pŤípadě ,,pŤíčin.. uspěchu a neirspěchu): je-li nerispěch

"rioi,ouan 
,,Smlile.., vině ostatních, špatnym podmínkám, ale nikoli sobě samé-

il;:. 1.r.,o n"gutivní psychick.f vliv ze.slabován, a naopak - nejintenzivnější

oo.iiušpc.nu prožívá ten, kdo jiho pÍíčinu spatŤuje ve vlastních schopnostech.

illo5.1.,' aoinalobvykle ke zvyšení rirovně aspirace a k rychlému rozhodnutí

,. r o." pŤevzetí těžších ítot.i; po neirspěchu klesá sebedrivěra, snižuje se roveů

u,pi.u"., ale zvyšuje se pohotovost k pŤevzetiriz]ka (w. H. McGlothlin, l956).
,Z 

to1lo,co uyto dosuá uvedeno, vidíme, že v dynamice chování se vyznamně

uplatĎuje sebeoceřovtiní, tj. ocei,ování vlastních možností vykonu v té které

tategorii situací, resp. v širším smyslu sebeoceflování vlastní osobnosti v bec

(tak se někdo mriže napŤ. považovai za dobrého sportovce' ale nikoli za atraktiv-

ního muže). Sebeoceřováni pat souvisí s pÍedstavou určitfch možností (šancí)'

což mriže byt opět specifikováno (má šance jako sporotovec, ale menší vyhlídky
jako milenec; neuo v ilstom rozsahu generalizováno (žena, která se pok|ádá za

atraktivní, mriže mít iŤ"d,.uu,, vehi širokych šancí, které má nejen jako sexuál-

ně pŤitažlivá žena, a|e i jako uchazečka o práci, pomoc atd.).
Základnou pro oceĎování vlastních možnosti je obraz vlastní osoby (ego)

a velké nebo malé šance, které si jedinec pŤisuzuje' se pak spojují se silnou nebo

slabou motivací. V oceíování se uplatĎuje relace sebeocenění a ocenění irkolu,

resp. dosažení cíle: dospěje-li se k závěru, že existuje soulad mezi vlastními

možnostmi a požadavky t.tot.,, resp. požadavky na dosažení cíle, vzniká pie-

svědčení o šanci na dosažení cíle. Sebeocenování se mriže projevit jako pÍiměŤené
ocenění nebo jako pňeceĚování či podceřování se. Reykowski oboje charakteri.
zu1e následujícím zp sobem:

.- Snížené ."b"o".řouání: člověk si piipisuje nižší možnosti, než ve skutečnosti
má, nedoceůuje napŤ. své schopnosti, svou sociálni či jinou hodnotu, vyznam
sv]ich činri áiJ. oí.ilatem toho je omezení aktivity a nizké aspirace (sebepodce.
Ďující se student se spokojuje s trojkami).

pocity setrvávaji' protože jedinec udržuje kongruenci m"'i.'u}il ;;;; ; .ffichováním a kongruenci s postoji a chováním áruh]ích lidí' zejmenma těch .^nichŽ mu zá|eži. Kongruentní pak bude chování takáv]fch o'ou' tt..J 
".r"-i'llpociťují totéž, co on sám vriči sobě vriči sobě, a bude pritahovan 

".9o i ;:vriči němu mají negativní pocity (Backmann a Secord, 1959). Avšak A.1:Edwards fi957) prokáza|, Že většina lidí má silnou tendenci pŤipisovat si pozitiv.ně hodnocené vlastnosti, což je v souhlasu s tvrzením, že většiná lidí má p;;t,il;
city vriči sobě sam1fm'

Konečně existuje afektivně kognitivní konzistence uvnití ega, jako sJav, koyafektivní a kognitivní složky ega (city v či sobě a soudy o ii,. samem) jsou
slučitelné. Takovou osobu lze považovat za vnitÍně vy.ovnanou, i,,t"g.ovaffi
vyznačuje se si|nou rezistencí vriči změnám, její osobnostní rysy i chování j-,o;
stabilizovány ajejíchováníje konzistentní sjejí sebekoncepcí (potŤeba ua.žouai
afektivně kognitivní konzistenci). obecně ňečeno, jedinec má Ěndenci stabilizo.
vat své sociální prostŤedí v souladu se sv m sebepojetím, což se p.oj.*j.
l. vj,běrov)fmi interakcemi s druhymi osobami, 2. auiopreze,ntaci,3. kontrolou
postojri a chování druh]fch osob stabili začniml mechánismy, které byly v!šepopsány'

Ego většiny lidí je poznamenáno tím, co se nazyvá sebe cta, resp. pozitivní
sebeoceřování (,,self-esteem..) či spokojenost Se sebou samym.RusŘ! sociolog
S' I. Kon (1988) upozorřuje na to, že,,vysoká sebericta není synonymem
ch'vastounství, domyšlivosti nebo nesebekriiičnosti.. a že ,,člověk s vysokou
sebe ctou se nepovažuje za lepšího než druzi, ale prostě .i uÉií... Naopak nízká
sebe cta, píše dá|e Kon, ',pňedpokládá pocit méněcennosti, defektivnosti, ne.
dristojnosti.. a snižuje sociální aktivitu jednice. Uvádí ná|ezy H. B. Kaplana
(1980) o korelaci snížené sebericty s anomálním chováním, netestností u ičastí
na kriminalitě' Míra sebe cty jako spokojenosti se sebou samym je vyjádÍena
poměrem reálného a ideálního ega, tj. tim, za koho se jedinec 

-poiažujě, 
a tim,

kmbychtě lb1 i l t . I J rč i támíranespoko jenost i sesebousa- ; ; , i ; . ' á . áu* ' t i
vŽdy pŤítomna a je motivující pro pŤekonávání osobnícrr neaostattri; naprostou .
spokojeností se sebou y1Ým se často vyznačuji lidé duševně nemocnl. {Problémy regulativní funkce ega propracovala velmi systematicky zejména ,$
Íada polsklch psychologri (J. Reykowski, l970, l97l: E. Paskiewiczáva. sll, {
a A. Brzezihska' l973). Podle Reykowského vliv obrazu vlastní osoby na motivuci ||
vyplyvá z povahy motivačních proces ; motivace závisi nasíle potŤeby a hodno.
tě cíle, ale i na pravděpodobnosti dosažení cíle (na oceřování šance). obě tyto
charakteristiky souvisejí se stavem subjektu (síla potňeby), s hodn ocenirn
a s oceĎováním vlastních moŽností. Člověk má určitou pŤedstavu o sobě samérn
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I' - Zvyšené sebeoceřováni: člověk si pňipisuje větší možnosti, rrež ve sku
má. pŤeceĚrrje své schopnosti. svou hodnotu a vyznam svych činri, je n
rrě sebekritick]| a ujímá se i ukol , na něž nestači. Menší sebepňecenouání míi
nlit i pozitivni vyznam. protoŽe vede k odvaze' která se mriŽe vyplatit. Ale pfifi[
velké sebepŤeceřování mriže vést naopak k selhání a k následné-u ..u.ouuiio]
vání. Sociometricky je prokázáno, že osoby se zv1fšenym sebeoceněním neiso-,,
ve skupirrě tak oblíbeny jako osoby s nižším sebeoceněním (It. tvtco.Hara.i.
1966). I,idé, kterí se oceirují pÍiliš vysoko. nejsou populární' jsou pokládáni za 

f

donryšlivé, mivají sociální konflikty, protoŽe mají nerealistická očekávání oJ
druh ch a protoŽe sociální prostŤedí často nerespektuje jejich sebepojeti; vyka.
zují také nralou odolnost v situacích ohrožení.

PÍi sebeoceřování, zd razĚuje Reykowski, se vychází z určité míry: nejd leži-
tějším měňítkenr je systém vlastnich stan<lardl) spojenych s ideálním já, dalším
měŤitkem jsou vys|edky druh1ich lidí' tj. porovnání se s druhymi' ale to blvd
velrni relativní a uplatĚuje se v něm naivní psychologie. PŤedmětem sebeoceůo.
vání mohou byt jednotlivé činy (,,na vyletě jsem se choval s pňehledem..),
chováni druhych vrlči subjektu sebeoceůování, resp. Z něho vyvozené závěry
(,,byl jsem jinr synrpaticky..). Z jednotlivyclr ocenění se vytváÍí obecnější oceně.
ní, které Se tyká celé kategorie činnosti (.jsem dobr! otec.., ',dobry milenec..,
.'vynikající znalec turbogenerátorri.. atd.)'

C) obecném sebeocenění rozhoduje uroveri sebeocenění v těch oblastech, které
jedinec pokládá za nejdriležitější (jest|iže se někdo pokládá za dobrého sportov.
ce, pňisuzuje Sportu velkou hodnotu a získává odtud obecné vysoké sebeocenění
i pro oblasti' v nichž tŤeba vykazuje nedostatky, které prizmatem svych sportov.
ních v1ikon vnímá zkresleně)' V oblasti toho' co oceĎuje nejvyše (sport, práce,
umění), pak mriže hledat základní zdroje seberealizace. obecné sebeocenění má
velky vliv na emocionální rovnováhu jedince a je jedním z nejd leŽitějších
činitelri sociálního ťungováníčlověka (Reykowski). Čím vyšší je sebeocenění' tírn
větší je i soulad mezi reálnym a ideálnim obrazem sebe sama (egem). což
poukazuje na spokojenost se sebou samym, resp' na vysokou roveř sebericty.
Žádouci vzr st sebeoceĎování mriže byt dosažen psychoterapií (E. Lesiťrska'
te69).

Podle J. Reykowského (l97l) ' 'vznik struktury,já.má dva hlavní regulační
drisledky: za prvé, diÍuzní' nekoordinované, chaotické reakce typické pro ma|é,
dítě podléhaji scelení ve velmi uspoňádané celky, diky čemuž lze v chovánr
dospělého člověka spatŤovat obecně smysl a vedoucí linii... Druhym regulačním
drisledkem vytvoíeni ,pojetí vlastního já. je zÍbrmování se specifickych princlpu .
regulace. . . vystupujících ve dvou základních formách: mliže to byt regu|ace 

.,

orientovaná na zabezpečení vlastníh o já, jakož i regulace orientovaná na vzrrist
nebo také na expanzi vlastniho já...

- Zabezpečeni vlastního já: zahrnuje širokou oblast vytváňeni podmínek
a zabezpečováni prostŤedkri spokojeného života (zabezpečení určité úrovle
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^lÁlně ekonomického Statusu.  v lastn ictví.

ťi . t ' . 'p .e i .  
poz i t ivn iho miněni  soc iá ln iho

Íirrančních zdrojri' sociálního záze-

okolí, uspokojování potŤeb a zirjmri

,.o. 'u,r.u,, vlastního já (expanze ega): uskutec:.u. ].- l '^T::^. Il" 
jsou pi ipoje.

..,] ,'í,nj.n.vky fyzict<é a sociálni skutečnosti (luxusr-rí chata, ,,luxusní.. nranžel.
,,J '.: í,i,rr1 anod.). což znamená ziskáni novych hodnot' ovládáni prostŤedi,

I,.::'.1]'...,;rl' *.1n" okruhu jevri' tj. vzr st moci, prestiže' majetku (držení

l::.[oi"il'-."itíl. společenského statusu atd. - ,,diky tomu se umocĚuje

. . '" , ' ' , '  P*. i( :J1:t1í 
hoclnoty.. .  

,áná cehecitěni z c lem
Typickytnr prlKlaqy expanze ega jsou kladné sebecítění z demonstrace mocl,

mrrjetku, postavenll.do..cít'o prácovníka' kompetence' zásluh, stykťr s populár.

nirni osobarnt ato. urověk mri^že bj/t hrdÝ' na své činy, ale m že se pyšnit i tim,

, ^/, qtrcklivnr manželku nebo milenku, a v podstatě vším, co mu ostatní

::J.l M;il; h"*Íí o ',potŤebě rlistu.., ale rozumí tím pŤedevším stálé sebe-

;á;u;'';i;;;i; vyznarn pojmu expan.Ze ega je zŤejmě širší.
,"i.á^ 

,.Jl.ce je drilež iié,- ,dt,,a,nuje Reykowski, která z uvedenych íorem

,;'.,. Jominuje. Dominuje.l i potíeba ochrany, je charakteristickym Stavem

iedince pocit ohroŽ.ni, .",p í,to.ti, a jeho činnost je Ťízena pŤedevším negativ-
,ni*i 

.iri. aby neutrpě| ztritl, aby ..nenarazl|,.. aby neměl neuspěch' aby se mu

nestalo nic zlého. Mriže to vést k ínikové nebo agresivní formě ochrany (podráž-

děníspojené,pot,otouost ikboj i) .Dominuje- l ipotÍebar 
stu,,h\avnímipohnut-

kami činnosti jsou naděje na irspěch, u.bi.., zvědavost, vybojnost (lačnost)

apo<l. Lidé, u nichŽ ;;;;""l" |átr"uu.rtistu' jsou označováni jako asertivní,

sebepotvrzujícíse, l idé,uni."hzdo. inujepotŤebaochrany,jsouoznačován\za
bázlivé, nesnrělé, usto|ne' ale také za zloitné, agresivní, podezÍívavé.

Vzrťrst i expanze se mohou realizovat agresivním zprisobem a pak jde o ''agre.

sivnost dobyvačnou' nikoli obrannou.. (Reykowski). Uvedené druhy regulace je

také možno označit, poái" n.ytowského, jáko asertivní a obranny typ' Reykow-

ski nazyvá oba tyto typy regulací typu E, což má ztramenat, Že ego je tu

zák|adnou těchto druhri regulace - je to regulace ego-centrick á, která má

charakteristické znaky projevující ," u. us..t' pšychickj'ch funkcích. Dominující

zásadou tu je' podle Reykowskéh o. '.zabezpečění zájmri vlastniho já..' coŽ se

projevuje ve vnímání, myšlení i cítění o .nuhá"h. Charakteristické jsou pŤedev-

Šim receptivni činnosti, tj. činnosti zamě.Ťené na získání něčeho z okolí (péče,

uznání, obdivu, povolnosti, pomoci, hodnoinych věcí. vyhodné pozice,privilegií

apod.). PÍekonánim tohoto stavu se jedinec ádu,ucí od braní či ,,získávání p'ro

sebe.. a pÍiklání se k produktivním ei.,,'o,t"*, k tvoŤivosti. jeJimž podstatnym

znakem je .poteč",',ká hodnota, k poskytování a k obětavosti.

Ve vnimání se ego-centrická regulac" |.o;"u,,j" tendencí dívat se na skuteč.

nost z h|ediska v|astního zájmu,což koresponau1ě ' dětskym zp sobem vnímáni.

v *ísi..r.'. ;il il Jg"i""" projevuje opět egocentrismem (pŤedmětem
rnyŠleni isou vlastní 

-Lia,u| 
,aj^y atá.); myšleni se poclíizuje dominantnímu
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emočně motivačnímu stavu' V emoční oblasti se ego-centrická regulace Proiev,,I

*, 1,,'"1::: *:l 1::::. : *it :l*T. 1.*" :':, 1? l'n : 9i luu tr o us p o kffi
v]ybuchy zlosti, strachu atd. Regulace typu E podléhá v míňe dozráváni.t.uti,,*
,,já.. určitym změnám' které Reykowski popisuje takto: l. činnosti ..".ptii1
jsou postupně nahrazovány činnostmi produktivními, 2. postupně oocr.'i]
k pŤechodu od orientace emocionálního, synkretického typu k orientaci rea-lň
tické, 3. objevuje se stupĚovit! pŤechod od myšlení autistického,'vyjadňujícího
pÍání, k myšlení objektivnímu, 4. dochází k postupnému moduiouani" ali t
kontrole emočních reakcí a exprese impulz .

opakem ego.centrické regulaceje orientace na prosoci lní chovdní, tj. ,,chová.
ní organizované s ohledem na nadosobní cíle.., napŤ. na uspokojování potŤJb
druhych lidí' spojené se schopností pŤinášet oběti. Reykowski je nazyvá uto..n]
trické či altruistické. Vrátíme se k němu v kapitole o charakteru'

Fungování ega z hlediska humanistické psychologie
Humanisticky orientovaní psychologové ana|yzuji funkce ega z širšího pohledu
a propojují aspekty dynamické s organizačními' Širší pohled jim dovoluje užívá.
ni fenomenologické metody a intuice pňi zobecřování klinickfch zkušeností,
které většina znichmá (A. H. Maslow, C. G. Rogers a další). Piední pŤedstavite:
lé humanistické psychologie podali pňehled tématu fungování ega ve společné
práci, z jejihož obsahu teď budeme čerpat náš další v1fklad.*

Podle E. C. Kelleyho (l971) ego sestává v podstatě z akumulované zkušenosti
aje vytváŤeno od počátku života prostŤednictvímjedinečnych zkušeností ajedi.
nečnych snah na individuálně jedinečném biologickém zák|adě' Kolem čeho sc
však vytváŤí, co je tím formujícím principem? Ega se dosahuje' není dáno, utváÍí
je sociální kontakt. Dynamika ega je zahrnuta také v jeho utváŤení. Mnohé ze
sociálních zkušeností však je zapomenuto, stává se nevědom]fm a vytváŤí se
nevědomá část ega. Ale rozhodující pro další v]fvoj ega je jeho obraz ve vědomí
subjektu tohoto ega: ,,Rozhodující není to, čím jste, ale to, co si o sobě myslíte,..
píše Kelley a myslí tím ovšem, že je to rozhodující pro vyvoj jedince, nikoli pro
to, jak ho pojímá jeho sociální okolí'

o co nyní v humanistickopsychologickém pŤístupu k tématu ega jde, je plnl
fungující osobnost, a právě to vyjadŤuje jednota organizačnich a dynamickfcb
funkcí osobnosti, jednota jejích strukturních a dynamicklch aspektri. ,,Plně
fungující osobnost (jáství) musí mít určité charakteristiky,..musí na pozadisvé
zkušenosti spatŤovat irspěch, musí si uvědomovat, jak se stávala sama sebou
(musi reflektovat svou identitu), a to, co spatňuje, musí ,'operaciona|izovat,,,tj,
opět proměnit ve skutky. Mnoho lidí nemá rádo své já, je tu analogie s pocíty
tělesného mrzáka, je napi. ovládáno strachem, že nezv|ádne určité životní riko|Y'

* E' C. Kelley: The fully functioning self; C. R. Rogers: Toward becoming a fully functionitt9
person; A. H. Maslow: Some basic propositions of a growth and self-actualization psycholo9/'
In Perceiving-behaving-becoming (red. A. W. Combs), repr. Washington 1971.
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,-...é iSou vyznamné. Existuje nepŤiměŤené pojetí já, rezignující na schopnosti

ll.,'"i"".,i' ale prisobí tu i objektivní vlivy, napŤ. autoritativní prostÍedí rodiny

1.l,.', uvchoua vyvolávajici pocity a komp|exy viny.
',"r.rtéy 

poukazuje na to, že naše kultura je autoritáňská, ačkoli žijeme v de-

-^t.ratícky uspoÍádaném státě, a proto je zde obvyklé, že,'konformita je cestou

l'áou,.." životu. a nejlepším zp sobem, jak b:i't konformní, je stahování se..

l,l,.,ouuání;. Autoritativní je napŤ. církev a koncept viny se svym ,,imaginárním

l.i.-.n.. hŤíchu.. nenapomáhá člověku smyšlet dobie o sobě samém, neboť
"o"uct nemriŽe nehŤešit.. (,,non posset non peccare..). ,,Čím je lepší kvalita
,ii,o*. 

ktery je zakoušen, tím lépe jsou uchopeny hodnoty a Standardy, které

,ezuttu1i z těchto hodnot.. (Kelley). Své psychologické já pociťujeme prostŤed-

n'.*i' perceptivních proces , avšak selektujeme to, co chceme vnímat' A volí.

'. ,o, ,'čím je ego živeno.,, závisi na tom směr r stu ega. Všichni máme

zkušenostní pozadi, na němž se vytváŤí zák|ad našich percepcí.

Zkušenost není jen to, co je vnímáno jako něco, co se odehrává, a|e i to, co

nevnímáme, a rozhodujícím činitelem je irčel, ktery je jen částečně vědomy' Ego

nah|ižiza scénu a tenduje k extenzi ve směru bft lepší; současně má sklon unikat

ztoho,co se zdá, že je ohrožuje. Ego má hranice - jako tělo má k ži - určité věci

propouští, jiné odvrhuje, má ,,selektivní Ťešeto.. (',selective Screen..), což je

poditatné pro podporu a udržováni ega. Některá omezení se stávají bariérami,
jako napŤ. protekce, protože vedou k izolaci' Propustnost Síta je determinována

oko|ím: čím více okolí usnadĎuje, tím menší je potŤeba ochrany a naopak.

V izo1aci Se ego stává vězněm ve své vlastní tvrzi. Jestliže je osoba v izo|aci, má

sklon extendovat směrem k ostatním lidem, hledá lásku a pŤátelství jako projek.

ci sebe sama. Dobré zkušenosti vedou k tomu, že jedinec je méně ilzkostny a více
otevieny' Dťrvěra otevírá bariéry'

Pro vyvoj dobŤe íungujícího ega potŤebuje bytjedinec v opozici vriči blahobyt-
nému životu; musí mít svět zabyd|eny osobami, které vnímá jako facilitující
(usnadĚující) a které mohou b1ft i materiálně chudé (,'fakticky některí z nejšťast-
nějších a nejvíce otevŤenych lidí jsou chudí v materiálním Smyslu.. a naopak ,,ti
nejvíce uzavŤení a strachující se lidé, ti nejautoritáňštější lidé mohou byt zahlceni
materiálními statky..). Kelley pokračuje: ,,Dobré prožiti života nezávisí na
materiálním Statusu osoby. Závisina kvalitě lidí kolem ní. Ta potŤebuje lidi, kteŤí
jsou otevŤeni tak, aby pociťovala svou kvalitu; potŤebuje lidi, kteŤí ji respektují...

. Je paradoxní' píše Kelley, že mnoho rodičú miluje své děti, ale jako mladé lidi
Je nerespektuje, což vysvětlují tirn, že mládí se neumí kvalifikovaně rozhodovat.
Nerespektování nastartovává proces uzaviráni se: ,,DobŤe žíty životje koopera-
tivni.. 1Kelley). Podle citovaného autora ,,rostoucí jáství musí citít, že je angažo.
váno, Že i. ..át,'ou součástí toho, co se kolem děje, že v jistém stupni utváŤí svrij
vlastní osud společně s osudem všech..; jde tedy o angažovanost a odpovědnost'

' osoba s dobÍe fungujícím egem má podle Kelleyho následující vlastnosti:
|. dobÍe o sobě smyšlí,2. dobŤe smfšlí o druh;i'ch,3.,,vidí se v ostatních..,

t
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I 4' spatŤuje sejako část světa v pohybu (v procesu jeho utváňení), 5. akceptqiu
zvláštnosti života (napň. že nemá vždy pravdu)' 6. vyvíjí a udržuje lidské h ;:ty,7, neznájinf zprisob života než ten, v němž realizuje své hodnoty, s pri:-i."i
ro|i tvoňivého jedince.

K prob|ému dobŤe fungujíci osoby se vyjádÍil také C' R' Rogers. & to ^^
zák|adě svych zobecněnfch klinickych zkušeností: dobré fungouat osouy 21i
tožnil s duševním zdravim. Formulova| následujicí podmínky duševního i**i,- Narristajíci otevňenost vriči zkušenosti: opakem je defenzivitu, ob.anni
reakce vriči zkušenostem, které jsou proživány nebo pŤedjímány (anticip""á;;j
jako neslučitelné (inkongruentní) se strukturou jáství (inkongruen.i ..out.iií
pŤekroucené symbo|izace ve vědomí, napň. reinterpretací toho, co je v protikladí
k současnému obrazu sebe sama); u osoby' která je otevŤená zkušenosii' j. tazái
stimulus, ať už pocházi z nitra nebo z okolí, ,,veden nervovym systé*"m.., atr]!
by by| narušován defenzivním mechanismem ,,obrany ve vnímání.. 1.""t'uni,..
mus vylučující uvědomování zkušenosti ohrožující jáství): není napĚ. zaskočena
objevem nového zdroje pŤíjemnych pocitri a nebrání se jim, ale akceptuj" j. jato
nové možnosti rozšíňení svych zkušeností. Nicm éně1zepňipustit určitou kontro.
lu impulzri, která souvisí s pňirozenou vnitŤní rovnováhou, tj. s vyvážením jedné
potŤeby vriči druhé a S rozpory v chování, které souvisejí s uspokojováním všech
potreb: zkušenost z uspokojení jedné potŤeby (sexu, agrese) mriže ,.znásilřovat..
uspokojování jinych potŤeb (něžnosti, pŤátelství atd.).

Z dalších tendenci lze uvést puzení ,,žit p|ně každy okamžik.. a |ze Íici, že
'jáství a osobnost vystupuje spíše ze zkušenosti, než že by zkušenost byla
pŤevedena nebo vtěsnána do pŤedem dané struktury... Znaméná b zdtnazněni
fluence oproti rigiditě a stereotypii, jde o v]i'voj k integrované osobnosti, která
je sjednocena uvnitň sebe samé; od rovně povrchu až po nejhlubší riroveř se
stává ,,vším v jediném... Jsou tu pŤekonávány rozdi|y mezi ,, jáitvím rolí.. (,,role
self ..) a reálnym jástvím (,,real self..), mezi,,defenzivní fasádou.. a reáinlmi
pocity, mezi vědomím a nevědomím.

Plně fungující osobnost těšící se duševnímu zdraví je dále konstruktivní,
tvoňivá a dristojná' senzitivní v či všemu, co se děje u ni i *irno ni. Sporná je
ovšem Rogersova teze o vystupováni já ze zkušenosti, které je postaveno proti
zkušenosti formované jástvím: je-li jáství regulujícim činitelem, musí b t zi, e.
nost nutně vyběrová' určovaná vzÍažnymrámcem jáství. Jen plně fungujíci jástvi
m Že b;ft současně regulativní a ,'emergentní.. V tom smyslu, jaŘ io chápe
Rogers.

Konečně tŤetím autorem koncepce plně fungujícího jáství je A. H. Maslow,
vridčí pňedstavitel humanistické psycho|ogie, ktery byl rovněž Řtini"t.1i.n psycho-
logem. Je znám pÍedevším jako tvrirce konceptu sebeaktualizace (seberea|izaoo),
SebeaktualiZace reprezentuje tendenci individua ,,byt tim, k]Ím mriže byt,,, tj.
tendenci rozvijet vlastní duševní potenciál. Pojetí sebeaktualizace má pod|e
Maslowa následující znaky: l. pŤijetí a vyjádŤení ''vnitŤního jádra osobnosti..
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..r..llr iástvi (,,self ..;, tj. aktualizace jeho latentnich kapacit, ',plné fungování..,
' ',....z.ni 

lidské a personální podstaty..; 2. minimální prezence nemoci, neurÓzy,
. .I^..,hnych 

Stav . Ztráty nebo zmenŠení zák|adních | idskych kapacit .
...ru..nii.ké jástvi (,,selfhood..) m že blt částečně definováno jako schopnost

.,..lnuchat hlasrim vnitiních irnpulz , tj. schopnost poznávat' co jedinec reálně

lu.'" 
" 

.o nechce' co je žádoucí a co nežádoucí. Jde o vyrovnávání (vyvažování)

l^^.'on. i tv a sebekontroly se z ietelem k sebehodnoceni (napÍ. na recepci se
',i,ja*r.y*stolem..se 

nepŤecpává a nestrká se o kaviár, protože je to nedristoj-

.ei. N.,.r'opnost uplatĎovat d stojnost je znakenr duševního infantilismu, tj.

''.','rer,'o jáství' Zra|ost či sebeaktua|lzace znamená transcendovat fyziologické

".).r.r'o 1t.1. biogenni dimenzi bytí). To je stav, ktery Maslow označuje jako
,'*...-,,.,oiiuo".i. 

či jako sebeaktualizující se bytí, spíše expresivní než zakryvaji-

.i.i'.nping..). Je tÍeba rozlišit defenzivní a rústové tendence: první směŤují

t ui'.zouani vnitňni psychické rovnováhy či integrace v rámci určité stabilizace'

u l'n 
" 

podstatě usedlého života, do značné míry stereotypizovaného a zaměŤe-

ného protr Zmenam; druhy směŤuje ke stálému vyvoji, k rozvíjeni duševního

pá..n.iaru (nejen schopností), k němuž patŤí i vyrovnáváni se s negativními

ikušenostmi - jedinec le nepopírá' nevytěsĚuje z vědomí, ale konfrontuje se

s ninri. Ačkoli humanisticky orientovaní psychologové, k nimž patŤí i Maslow,

kladc.ru diraz na vědomé fungování jáství a nevědomym tendencím nepÍisuzují

takovy vyznamjako psychoanalytikové, uznávají nicméně vyznam iracionálních

aspektri psychikY.
Maslow v tomto smyslu užívá termínl zdravá iracionalita a píše: ,,JSou určité

aspekty reality, které nemohou byt poznány jinym zprisobem než intuitivním

a estetickym typem poznáni.,. A dodává, že víme, že: l. tvoŤivost má své koňeny

v neracionálním' 2. Ťeč je a musí byt vždy nepŤiměiená popisu totální reality,

3' některé abstraktní plj.y opomíjejí mnoho z reality,4. to, co nazyváme

poznáním (které je ouuyti" uy,o"" abstraktní, verbální a ostŤe definované), často

s|ouŽí k tomu, abychoÁ byti..t"pí vriči těm částem reality, které nejsou pokryty

abstrakcí. Platí ostatn ě, žč ,,nejiazším cílem abstraktního, analytického myšlení
je největší možná .i-piintá"e' tj. formule, diagram, mapa' schéma, určité typy

umění abstrakce.. (Maslow).
Či'tc .u.io.'uri,tl.te pojímání skutečnosti je tedy nutně jednostranné a je

v rozporu s požadavkem piné zkušenosti; jinaŘ Ťečeno , ze živ3ta nelze vyloučit

určité iracionátní prvty : i ,,srdce má své drivody.. (filozoť B. Pascal; druhá
polovina jeho uy.oi., ,Ái. ,,i"žrozum nechápe..). Proto i sebeaktualizující osoba

m že mít své vnitŤní t<onnítty a lizkosti, ale j^e s to s nimi žít a nepropadat vnitÍní
dezinteg.aci.', š.i"ur.','u |izace neznamená transcendenci všech lidskych problé-

m,i. rJ"nit.í, t''t",.i, frustrace, mrzutosti, zranéni a vina, to vše mriže byt
nalezeno i,"',a,a,elid;ké bytosti.. (Maslow). Zásadnějde o v1fvoj od neurotic-
kych pseudoproblémri ke skutečnosti, k realistickému chápání světa' k ,'existen-
ciálním p.ouie*.i* inherentním pÍirozenosti člověka... Společnost rťrstu jedinceL 221



buď napomáhá, nebo jej brzdí. Kličovym aspektem zdravého rťrstu (v psYcholo.
gickém smyslu) je upustit od technik užívanych dítětem. Jde pŤedevším o nezá.
vislost, o objevení vlastního svědomí, o uspokojování vlastních potÍeb, o dosu
žení autonomie, o odpoutáni se od infantilnich zálib. Nicméně adjustace ngni
Synonymem psychického zdraví, Podle Maslowa jsme se od Freuda učili, 2g
minulost existuje v osobnosti a určuje její chování (totéžv podstatě učí behavio.
rismus); z teorie rristu a sebeaktualizace Se učíme, že chování podstatně určuj6
budoucnost, existující v osobě ve formě ideálri, nadějí, cílti' nerealizovanÝch
potenciálri, poslání atd.

Proti této zák|adni tezi humanistické psychologie lze však namítnout, i6
budoucnostjako očekávání a plánování toho, co má nastat, je nutně zakoŤeněna
v minulosti, v minulych zkušenostech, neexistuje žádná psychologická perspek.
tiva bez vztahu k psychologické minulosti individua' Formování a v:Ívoj já je
v podstatě funkcí učení, tj. zkušenosti, jď1iž obsah je zase determinován do
zlačné míry strukturou jáství jako sebepojetí - existují ovšem zkušenosti, které
vystupují nezávisle na něm, neboťčlověk nejen vytváŤí situace, ale také se do nich
bez vlastního pŤičinění dostává.

Podle A. W. Combse (197l) je veškeré chování produktem percepčního pole
chování v momentu akce, ,,avšak zp sob percepce pole (životního, resp. situač.
ního prostoru, v němž se jedinec nacházi) je současně určován projekcí zkuše.
nosti a aktuálního stavu... od své minulosti, zejména napŤ' traumatickjch
zážitk:Ů', se člověk osvobozuje těžko. A již dávno zapomenuté mriže nevědomě
intervenovat v jeho postojích a jednání'

Humanistickopsychologické pojetí fungování ega určovaného perspektivou
sebeaktualizace je poněkud intelektualisticky jednostranné, podává spíše formu.
laci ideálních podmínek než realistickych vztahri a platí' podle hierarchické
teorie potŤeb, pro osoby bez zák|adních existenčních problémri, jako je obživa'
pŤístŤeší apod. V tomto smyslu je to spíše ťrvaha, která je nicméně psychologicky
cenná.

Ego.obranné mechanismy

Zák|adn\tendencíosobnosti 
je udržovat vnitÍní integritu či rovnováhu. Ta mriže

LÚt n2rušena vznlKem negatlvních zážitki (emocí) jako reakcí na selhání, ne-

::|;.i'^;;;"ě v situacícř frustrace, v nichž je angažováno ego a kdy je tedy

l|,T#;;;;Jno,' .gu. Tyto situace1ze oznaěit jako frustrace ega, neboť je tu

"i''"l."",.r'o 
hodnota, aio jak v očích jeho subjektu, tak i jeho okolí. Zdrojem

;ii;il;. mohou blt jak vněiší nepre|oryné pŤekážky (selhání, neirspěch), tak

iv las tn ipsych ika , tovz j .o i " . " , 'č i ' ' i něco ,co jevrozporus jehoosobní

"';;lk"' ";o 
mělo napŤ."povahu impulzivního činu (pocity viny, studu), nebo

když něco naléhavého neučiní (zábrany),

V takovych pripadech vystupují pÍlvážně nevědomě fungující ego-obranné

mechanismy(ego-defenziu,,í.""ná..ismy), protože mají chránit vnitŤní rovnová-

hu ega nebo _ jak uuaJi B. R. Hilgard (|9kD_,,chrání pocit vlastní hodnoty..

či ,,chrání sebeuctu.. r,s"rr-.*..-.;; i.'diuid.'u a ,,bránijeproti excesivní uzkosti,

kdyŽsesetkáváspokračujícímifrustracemi...Společnlmjmenovatelemdrisled-
kri takov:fch frustrujících situací je zkost a ego-obranné mechanismy slouží

k redukci rizkosti.
Podle Hilga rda |ze cíl obrann!,ch mechanismú charakterizovat pozitivně i ne-

gativně: pozitivním cíiem je uchování či zvfšení ocenění sebe samého, negativ.

ním cílem je rinik či o"t,.u,,u pŤed uzkostí: ,,bíl vidět sebesama jako někoho, kdo

je hoden pochvaly a obdivu, nás nutí zvyšovat náš. sebe.respekt, jak nejlépe

mtižeme, zčásti tím, že popíráme každou vzpomínku, impulz nebo akci, které by

mohly blt interpretá'á'v i"t" nás ponižující nebo sebedegradujici, a z 9P|é
strany tím, že si k svému dobru pfipisujeme to, co se v našem chování jeví jako

dobré a vznešené. s ti-:" spoján 
"n 

,"autouat irzkost, která se t1fká zajištění

Statusu. V každém pŤípaáě j" .iuu irzkosti nepÍíjemnf a'snažíme se vyhnout se

takovym .t'"t- 
" 

'iaít"uui1., když vznikno..'.iv" v-šech obrannych mechanis-

mech, uvádí oare Hirgu,á' uy..,'pllj. ,,i,ito^, kter! má dvě formy: popiení

u ,t,iuaJl Ť. ; 
-í.a,,i 

.,"uo."u.tírání neirspěchu;. Zvláštním piípadem je
qg,resevťrči zdroji r,,,ši,u"., snaha rozbít pŤekážtu, prosadit se proti ní, zničit ji

Jako zdroj neirspěchu'
Koncept 

"*o-ou.ui.,fch 
mechanismri má privod v psychoanalyze, resp..v kli.

"'*ě.Ň;;"* iš..É."'a, |8g4,1896), a patÍí k nejdúležitějšim objevrim

, r ,  
I

.6,rX,
.'il

.il

Lr

J
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kIasické psychoanal zy. Freud' její zakladatel, považov a| za nejvyrazněiŠí fo"^'!

::.::'1'š::i::::!""'"Ť1.l1:T:r:":'*:n1i'chmechanism 'y'i.'u.i"tyffi
covala Freudova dcera Anna (l948). Později.byl v psycho|oiii zaved*d:}
obranné organiz,ace (W. Hoffer, 1954\, ktery má si'Ůl ui''''á-; ego-ob.'.*,,
mechanismy jsou jeho zv|áštnim pŤipadem: kontrola a obrána jso" a"e '"n.áli
kategorie psychickych funkcí ega'

Pod|e J. Lichtenberga a J. Slapa (l972) ,,obranná organi;
modifikuje a usměrĎuje psychické obsahy za pomoci .ú'.,;T.ď;ilili:l?
prostŤedkri' V odpovědi na afektivní signá|y možné situace ot''ozžni.,,;i]*u
obranná organizace obrannych mechanismri k zneškodnění obsahri p""r'i'.iil
cich z hroziv ch popudli..(podle H. Grzegolowské-Klarkowské, 1986). 

-*-J|.

Ego-obranné mechanismy jsou psychologickou analogií biologické imunitv
odolnosti organismu vriči nákaze zajišťované imunologickymi mecili;"Jy.
Dezintegrujici zážitky vyvolávají dysfunkci psychického aparátu, a j'ou taív tomto smyslu protikladem adaptace. Psychická integrace či vnitňní 'ounouaili
se utváňí kolem ega, proto je obrana ega zák|adním pňedpokladem bezporuÁll
vého fungováni psychiky vúbec: člověk s pocity selhání, uť,'ž u" srere uÝtonove
nebo morální, je člověk vnitŤně dezorganizovany (dezor ganizujicivtiv tztostiia
mentální v1ikony)'

Empiricky je doloženo spojení obrany ega s emocerzi.. hodnotu ega ohrožují
negativní emoce, jejichž společn]fm jmenovatelem je pocit selhání, konkretizova.
ny situačně jako pocit viny v situaci morálního selhání a jako pocit nerispěchu
v situaci selháni vykonu' Kromě toho jsou tu ovšem i dalši ,,ego ohrožgící..
pocity vyvolané interpretací situace, v níž subjekt určitym zprisobem se-lhal.
Existuje rrizně početny index ego-obrannjlch mechanismú odnckltita základnich
a nejcharakteriStičtějších ažpo více neŽ dvacet specifick]Ích mechanism ' Zdege
omezíme jen na ty nejdrileŽitější a nejtypičtější . Za zvIáštní pňípad je pokládána
obrana ve vním ní: zvfšené prahy vnímání pro slovni loáněty asociované
s dezorganizujícími emocemi (napŤ. s nerispěchem pňi Ťešeniurčitého problému
ale také napĚ. sprostá slova, pokud jsou pro subjekt šokující, apod.).

R. N' Haber a A. H. Fried (1975) rozlišují následujíci tÍídy obiann!,chmeclte
nismú: l. represe (potlačení), 2. rinik (regrese, fantazie,popŤení), 3. ,,mechanisrn!
zakryváni zdrojri Írzkosti.. (pÍemístění, projekce, racioialjzace, s.,bli-ace, zá.
minková reakce - ,,reaction formation..).

T. V. Costello a S. S. Zalkind (|963) podati následující pÍehted obrannlch
mechanismú:

Mcchanismus Jcho obsah

kompenzace _ osoba, která se cítí b1|t v určitém směru
si vytyčuje a sleduje určité pňedsevzeti s
ním' jímž vyrovnává pocity inferiority;

nedostatečná (inferiorní)'
vysokfm osobnim nasazo'
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ť0k ÍL)t,,|' lli tdhulk.v

p, lechlrn ismY5
Jeho obsah

pÍemistčni

utčk t]o l i lntaz ic

idcn t j  Íjkacc

záminkovli reakce (,'reactt.

on|ornrat ion. '  ohování,

které je záur inkou)

racionali zitcc

regresc

reprcsc (potlirčení)

fixace

utek

rezrgnacc. apatic

agresc

nroicL cc

sebcobviůování (autoaku- - l!?I.".l';]li:',:';"'x'".:ff""3"Ť]'.,.o,"." sc nejcn obviiruje, ale
zace) i irestá: sebeobviĎovánim si zajišťuje pomoc a litost, sebetrestánim

sc vyrovnává s pocity viny.

osoba pňenáši nepií.jcmnou emoci na osobu či věc' které nemají
k vlastní pŤíčině vztah (napi. zaměstnanec, kter1lje pokárárr svlm
nadňízcnym, vynarJá kvťrli maličkosti svémrr spolupracovníkovi ne-
bo manželce ); agresc je pŤemístěna na náhradní objekt;

- denní sny a jiné formy imaginacc napomáhají k niku z tíživé situ.
ace a k Íantazijnímu proŽíváni nedosažitelnlch uspokojení;

_ osoba zvyšuje pocit své hodnoty' napodobuje.li chování jiné osoby
s vysokou prestiŽi (jeji Ťcč' gcsta, počínání) a zvnitŤní (bcre za své)
i její hodnoty a názory, a tím se podíli na jeji rlspěšnosti;
jcdincc sc chráni pied vlastními nežádoucími vlastrrostmi ncbo ne-
pÍijatelnymi city tím, že je piipisuje druh1im (napi. averze vriči otci
je promitána do něho a verbalizována: ,,on mě nenrá rád..); obec-
ně deztrprobované vlastnosti, napi. lakotu' hrabivost apod., má
oscrba sklon piipisovat jinym tidem nebo vŮbec všem;
sklony, které nejsou akceptovány jedincem, napŤ. proto, že jsou

v rozporu s jeho nábožensk1ím cítěním, jsou potlačenv a na jejich

místo nastoupí protikladné postojc nebo zprisoby chování (napĚ'
potlačerré sexuální sklony vedou k moralizátorství ve věcech sexu);
nežádoucí zp soby chováni, snahy a pocity jsou ,'zahaleny.. tím,
že jsou spojovány s pŤijatelnymi vysvětleními (napŤ. nevšímání si
dítěte múže byt racionalizováno, tj' '.vysvětleno.. tim' že ,.potŤebu.
je vícc samostatnosti..; neÍrspěch nruže byt ,,vysvčtlen'. ncpŤíznív17.
mi vnějšimi okolnostmi)l
osoba upadá do diívějšího (dospčlá i do dětského) zptisobu chová-
ní, napň. muž nebo žena s problÓmy v manželství se ',utikají k ma-
inince.., pŤcnášeji vzteklou agrcsi na věci, jako by je tím .,trestali..
(napÍ. neirspěšny tenista rozbije raketu);

- popudy, pocity, pÍedstavy neslučitelné s osobrrí morálkou jsou vy-

lučovány z vědomi. aby se zabránilo pocitrim viny, rizkosti, coŽ
múŽe byt spojováno se zapornínáním nepiíjemnych událostí; potla-

čená tendence se mění v aprobované chování;
lpění na určitém zpŮsobu chování' i když se opakovaně prokáže,

že je nežá<loucí' napi. stále stejn1| zprisob chování vúči eroticklm
partner m stejného typu, ačkoli vŽdy vede ke ztroskotání vztahu
( vykazujc . i iŽ rrrčitou urovcn neuro1izace):

- stažení se ze situace, v níž osoba zažt|a poniženi apod. (uzavieni

se' absetrce v zaměstnáni)l
kontakt s nepŤíjemnym okolím je pÍerušen a je vyloučcna kaŽ<lá

emočni a osobni r!čast (napÍ. zaměstnanec, ktery nebyl nikdy po.

chválen, vykonává svou práci nezírčastněně, bez zit1mu);
osoba se snaži rozbít pŤekážku bránící v uspokojení, r zn;imi zpri-

soby napadá zdroj své liustrace a snaží se dosáhnout cíle násilím,

mstl se ia porážku a onrezováni buď pňimo, nebo agresi pŤemisťu-
je na jiné věci či osoby, mriže vyvinout i rrizné skryté |ormy agrese



7
Existuje ještě celá Ťada dalších ego-obrann:juch mechan'..u'i'?1: j R. Hil]ť| p'incipygard se sq|mi spolupracovníky (l97l) uvádí zprisob obrany, kte;^v^,t:.^^:^.^^1.+^.., ' -  x. ' . :  - .  ) ly7--. ! .  ]í:: j"}" 'M

jako disociace a ktery spočívá v oddělování citri od idejí, myšlenek a činrr.,"]l
f r r l s t rcní  mfrže hÚt  nror l rnání  iaánnto  ^. i f ' " '  - ' , x l^.  ^|-  ^ :^Á^A- , .  .^. - ' :^.  ^ ^,  

- " . | '

:::'',':i:'T,:1..Y11o,::"".11'i:-o:1..l:1l1'.l*'*i j"á.{" il;;".ď"il]:
se nutkavé jednání (nahrazováni citri jednáním, které mriŽe mít i formu."ii.r.i]
ho rituálu' napŤ. počítání mužri s plnovousem pňi cestě do zaměstnáni; a,tv. s.pŤedešlo nežádoucímu, musí byt objeveni alespori tŤi, apod.)'

Jin]fm pňípadem je nadměrné teoretizováni, tj. nahrazování činnosti uvažová. 
t

ním. jednání rétorikou. Pňílišn1fm mluvením se člověk chrání pied silnlmi citl,-
které se ve slovech jaksi rozpouštějí. Velmi běžnfm mechanismem ie '"l,kti'i
vědomí: nepŤíjemné věci nejsou prostě brány na vědomí, tj. obrana popňením
skutečnosti (nepŤipouštět si bolestné, zrairujici pocity a myšlenky;. loiornŇ
múže b]ft pňitom zaměÍována na nepodstatné zá|ežitosti, aby byla odvrác"nu oo
nepňíjemn]fch věcí. Některé obranné mechanismy, napŤ. konverze (transformace
konfliktu v tělesné pŤíznaky tzv. konverzní hysterie), patÍi již do oblasti psycho.
patologie.

StáŤí spojené s ňadou negativních změn piináší nutnost zajištění pozitivtď
identity a zvládnuti novych problémli sebehodnocení. Pozitivní identita se podle
J. BrandstátteraaW. Greweho (|992) zajišťuje následujícími zptisoby: 1. instru.
mentálním jednáním zaměňen;fm na zamezení nebo zvládnutí v vojov]ich ztrát
v oblastech relevantních pro identitu; 2. adaptivní reorganizaci ve skladbě
osobních aspirací a postojri; 3. imunizujícími mechanismy, které oslabují vliv
vnímanych rozdíl mezi sebepojetím a zkušenostmi. obecně Ťečeno, stáŤí nasta. (
vuje člověku zrcad|o, v němž se odrážejíjeho nedostatky, a to vyvolává tendenci
k obraně vlastní identity a osobní kontinuity' což je pŤedpokladem bezporucho.
vého stárnuti.

e:
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psychického ekvi!ibria a hédonismu

V klinické psychologii je chování jedince vysvětlováno motivy, tj. konkrétními

cíli. k jejichž dosažení směŤuje. Avšak vzn1ká otázka,jakou funkci mají motivy

vŮbec] lze za jejicIl fungováním najít nějaky obecnf vysvětlující princip?

Na urovni fyziologické' resp. biologické takovym vysvětlujícím konceptem je

homeostáza, tendence organismri udržovat určité vnitŤní konstanty (teplotu,

obsah kyslíku v tkáních, glukÓzy v krvi, energie v buřkách atd.). Tyto konstanty

jsou v interakci organismu a jeho životního prostÍedí stále narušovány (vjzdej

energie, tep|a atd.), což vede ke vzniku specifickych potÍeb, z nichž některé mají

psychickou odezvu a motivují organismus k chování, jehož cílem je restaurace

a udrŽování fyziologické homeostázy. Homeostatické mechanismy jsou součástí

ce|kové reguIativní činnosti organismu.
Existuje něco analogického i na Ítrovni psychiky, existuje také psychická

homeostáza jako tendence udržovat určitf optimální psychic\i' funkční stav?

o<lpovědi na tuto otázku se ovšem r zní, někteŤí psychologové hovoňí o psychic.

kém ekvilibriu (rovnováze) jako o analogii fyziologické homeostázy' popŤ. užíva.
jipojmu psychická homeostáza' Jiní existenci takového principu, resp. analogie
odmitají: G. w. Allport a Ch. Btihlerová napň. namitaji, že by udržování
stabilního psychického stavu vylučovalo psychicky vyvoj a že jednání člověka je
často spojeno s podstupováním utrap, vynakládáním námahy, oběťmi, a to
vylučuje udržování jakési vnitŤní nirvány' ideálního vnitŤního stavu' Tato argu.
mentace je však založena na určitém nedorozumění' jak poznáme dále, a srovná.
ni psychického ekvilibria s nirvánou je zce|a nesprávné, neboť tu nejde o udržo.
váni klidu, ale, jak jsme ukázali v kapitole o temperamentu' o udrŽování opti.
mální urovně vzrušení.

Allport (l965) nicméně odmítá model člověka jako reaktivní bytosti a reduko.
váni osobnosti na homeostaticky mechanismus' ktery je pňíznačny pro uzavŤené
systémy: ,,Lidská osobnost je široce otevŤeny systém... Nejprve je však nutno
vysvětlit' co Se rozumí pojmem psychického ekvilibria, aby se projevil nedostatek
vyše uveden1fch kriticŘ cn vi't'raa k tomuto pojetí.

PŤedevším je nutno rozlišovat statickou a dynamickou rovnováhu: statická
rovnováha znamená udržování stále stejného stavu, a to je pňípad fyziologické



homeostázy, její vrozené mechanismy směŤují k udržování re|ativně Stáléh^
vnitŤního stavu. Dokumentuje to následujíci pÍíklad fyziologické no^,,ui)},

B. Stagner (195l, l96l) vypracoval teorii rozšíÍení homeostáx,y na tendenci ke

k0,, antnostÍ, kterou do značné míry podporuje fakt stereotypizace |idského

živclta. Stagner vyslovil pŤesvědčení, že teorie osobnosti má dosáhnout zobecně-

ni. tteré je maximálně aplikovatelné a má maximum predikativní hodnoty, a že

ieho pojetí tento požadavek splĎuje. A skutečně se zdá, že tendence k udržování

a restauraci psychické rovnováhy dynamického typu je široce empiricky do|ože-

ná. Udržování fyziologické homeostázy vede pŤedevším k ustavení ',percepčních
kottstant..' které souviseji s potňebou konstantního vnějšiho prostÍedi. Organis-

ll-tus Se napÍ. učí,,vnímat identické objekty jako nositele konstantních atribut ..,

a tak se učí rozlišovat zdroje pozitivních a negativních podnětri, vnímání je

potiebami usměrůovany proces, umožřuje jejich uspokojování. A tak ..musíme
udrŽovat jak externí, tak interní konstantnost.. (Stagner).

Vyvojem se tato percepčně behaviorální konstantnost rozšiŤuje z fyzického
prostiedí na konstantnosti v sociální percepci, tj. na sociální prostÍe<lí, v němž
si subjekt vytváŤi další rovinu konstantnosti, když se učí roz|išovztt sociální
poclmírrky uspokojování sq|ch potŤeb: kontakt s určitymi osobami je zdrojem
jistoty a určitj'ch ziskri, kategorizace osob (drivěryhodné, inteligentní, pňátelské
a naopak) usnadĚuje adjustaci a ustavování sociálních konstant (,,tito lidé mi
mohou poskytnout to a tito oÍlo.., ,,těmto osobám je tŤeba se vyhnout.. atd.).
Tendencí osobnosti je vnímat konstantnost v určitych jedincích a chovat se v či
ninr s ohledem na tyto vnímané konstantnosti (Stagner). Uváděn1y americky
psycholog zd razfiuje, že ,,organismus je konstantně vystaven nezbytnosti udr-
Žovat varietu konstantních stav , a proto i irkolu vytváňet determinující priori-
ty... S tím mohou byt spojeny i dočasné poruchy konstantních stavri, když jde
o dlouhodobé priority, jako je napň. stavba rodinného domu: je tÍeba roz|išovat
krátkodobá disekvilibria (,,short-run disequilibrium..) a dlouhodobá ekvilibria
(',|ong-run equi|ibrium..) čili dílčí a konečné cíle. Vrcholem vyvoje je posléze
ustavení ego-konstantnosti a ego-motivace, neboť,,ego bude opakovaně vnimá-
no.;ako část totální situace. zahrnuiící restauraci bioloeického ekvilibria. fvzické
kotrstantnost i  a sociá|ní rovnoměrnost i .  mŮŽe se stát u-y,o." hodnoccnym rt ieo-
v)fm objektem pro udržováni všech potňebnych ekvilibrií.. (Stagner).

.Konstantnost ega se promítá do vnějšího světa jako tendence udržovat obraz
sebe Sanra v realci k fyzick;Ím objektrim i symbolrim prestiže (hrát golf, b]Ít

:lesantně oblečen), jakož i k sociálním vzorcrim (dominance, pÍístupnost).
Ublaz sebe sama reprezentuje ,,konstantní stav.., ktery si hledí osoba udržet:
zralé ego má svou vlastní konstantní funkci; má tendenci učinit osobnost nezávi-
slejší na změnách ve fyzickém a sociálním okolí (Stagner). Stagnerova teorie
psychického ekvilibria je teorii transformace Íyziologické homeostázy v psychic-
Iou' ul. to ji současně poznamenává určitou jednostranností' neboť tendence
x' psychické rovnováze neplyne jen z extenze privodních homeostatick;|ch me-
chanismri. ale zahrnuje také vyvojově vyšší sociální potŤeby. Také struktura egatna bohatši zdroje než ty, které uvádí Stagner. Jeho teorie má nicméně pŤijatelné

Homeostat ick i i

nerovnováha
Homeostatické
mechanismy

Honleostáza
Fyziologická rovnováha

Teplota těla je piiliš
vysoká

Teplota těla je piíi iš
tlízká

RozšiŤování cÓv v križi.
umoŽřující nik
tělesného tepla
Poceni ochlazující
povrch těla

Svírání cév v križi,
umožůující udržování
tělesné teploty
Ties, tj. svalová činnost
vydávajíci teplo

Nornrálni teplota těla

Normálrrí tcplota těla

Vyše uvedené homeostatické vrozené mechanismy tennoregulace jsou v]fvo.
jem zastupovány naučen]i'mi zprisoby termoregulace, ochlazováním a ohŤívíním
pomocí r zn1ich činností (koupelí, cvičením) a prostňedkri (oděvy, topn mi
zaÍizeními).

Naproti tomll psychické ekvilihriurn pŤedstavuje dynamickou rovnováhu, kte.
rá neznamená udržování stále stejného stavu' a|e udržování vnitňní psychické
jednoty a její restauraci odstrařováním vnitŤních rozporri, a to pŤedevším na
rirovni ega (ego-obranné mechanismy, kongruence ega a chování sociálního
okolí). Existuje však i tendence k tzv. kognitivní konsonanci, motivovaná ',kog.
rritivní disonanci..: má-li jedinec protiňečící si poznatky, vzniká nepríjemné
,.inkonzistentni poznáni,. a objevuje se sklon odstranit je (L, Festinge., íqsz). ro
se rozšiňuje i na konsonanci mezi postoji a chováním (R. A. Wicklund a J. W.
Brehm, 1976): nemrižeme-li ospravedlnit své chování vnějšími faktory, měníme
své postoje, abychom je ospravedlnili (chce-li si č|ověk pňiv|astnii cizi véc,
protoŽe si není jist, že by ji získal běžnym zprisobem od jejiho majitele, mriže si
to odrivodnit tím, že ji jeji privodní majitel nepotŤebuje, že je pro něi bezcenná).

V tomto smyslu je kognitivní disonance definována jako ,'nesnesitelné cítění,
které vystupuje, když osoba zakouší protik|adné nebo konfliktní postoje.. (S.
Scarrová a J. V. Zand,en,l984): má-li osoba A pozitivni postoj t os.ouc B apak
se dozví, ž'e B ji pomlouvá, vz'nlká emoční rozpor' ktery musí byt redukován,
napŤ. změnou postoje v negativní nebo popŤením pravdivosti informace o po.
mluvě atd. Psychická rovnováh a znamená tedy odstraůování rozpo ri v ptoživit.
ní, v prožívání a chováni, a neznamená nutně stálé vracení se k privodnímu
Stavu; rovnováha mriže byt obnovena i změnou, napň. postoje nebo zptisobu
chování. Její restaurace m že byt tedy dosaženo ustavenínr nového vnitŤního
stavu, jak naznačuje vyše uveden1y pňíklad.
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a dále okamžité a budoucí slasti. Člověk nepochybně touží po pÍijemn-of,
smyslovych dojnrech, které nraji širokou škálu zahrnující dojrrry ze všech smyslo. 

.t 
l

vych orgánri (zrak, sluch, chuť' čich, dotyky a hmat, ale i pohyb a klid' Pocitv 
" i

nasyoení. sexuálního vzrušení a orgasmu, pohodlí a další). a snaži se vyhnoui
bolestivym dojmrim všeho druhtr. Avšak vedle slastí smys|ovych má i vyvojově
vyšší slasti duševní či duchovní, které jsou spojeny s v1i'vojově vyššími qity
(etickyrni, estetickymi a intelektuálnimi - city pro dobro' krásu a p.avdui t
a rnotivy (hodnotami). A tak m že pociťovat slast pŤi poslechu hudby' pŤi hájenl
a prosazováni pravdy, mriže byt hluboce uspokojen dobrem, které učiní pro
jiného, rnriŽe dokonce pociťovat radost z objevu a z vyŤešerrého matematického
problému, cítit hluboké uspokojení z vyzkumné práce v laboratoŤi nebo z orga.
nizace sociálrrí péče, z pomoci nemocnym apod.

Jaké nrotivy se zde uplatĎují, nelze spolehlivě poznat: dobročinné aktivity
mohou byt riezŤíclka motivovány potŤebou demonstrovat bohatství, moc, získat
obdiv a ctu. ale mohou bjlt i projevem bytostného humanismu a sociálního
citění. Velcí humanisté, jako byli a jsou Albert Schweitze1 matka Tereza a jiní,
jsou dťrkazem toho, Že chování člověka není určováno jen vyhlídkami na dosaže.
ní smyslovych slasti. Svět člověka je pŤedevším světem hodnot a hodnotov
o entace čIověka, která vyjadŤuje jeho vyznamné životní cíle, mriže u mnoha
jedinc pŤesahovat prioritu bio|ogickfch hodnot (zdraví, požitek) a její osou
mohou b1yt hodnoty kulturní či duchovní. Proto také námitky. že hédonickj
princip motivace snižuje člověka na uroveř anirnálni bytosti orientované na
smyslové slasti, jsou nemístné, ignorují specificky lidské mimosmyslové druhy
hédonismu.

Nicméně namitky proti hédonickému principu motivace jsou i fundovanější
a neomezují se jen na etickou repliku o dehonestaci člověka. NapŤíklad J. Nuttin
(l980) lznává, že ,,pro psychologii je slast subjektivním projevem dobra.., ale

zdrirazĚuje, že individua nehledají slast, ale spíše ,.určité typy vztahri s vybran;f-

mi typy objektri.. a že ,,slast není kritériem tohoto vfběru..: napŤ' člověk,ktery
cnce 61;t povyšen, hledá změny v typu relací, které se t1fkají jeho profesionální

činnosti; pak není piiměÍené Íikat, že hledá piíjemné. ',Slast není kategont

konkrétních motivačních objektri' ale je spíše emoční odpovědí' která doprovázi
kaž<ly kontakt s žádoucim objektem..(Nuttin): nejde tu tedy o hledání slasti, ale

o h|edání specifického behavi.crálního objektu (povyšení' jídlo), nicméně získáni

objektu produkuje piíjemné, a to je motivující.
Slovo slast (,,pleasure..) je definováno velmi široce a slast je identifikovana

s tím, co je vybráno' ale to poukazuje na definici kruhem. Nuttin se pokouší

určit, co je smyslovtÚ slast a motivace: senzorická pĚíjemnost a nepiíjemnost.Se
mohou zaměĚovat a událost mriže b]ft buď pÍíjemná, nebo nepiíjemná podle

motivačního kontextu. Na Írrovni zrakové a sluchové stimulace mohou dojmy

často produkovat esteti cké zážitky spojené s optimální komp|exností stimulri

(D .E  Ber lyne ,  l97 l ) .
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Smyslovál ibostsedálevztahujekorganickémufungováni."zviíatapreferujíci
69tfilvU, kterou o,orogi"ky po,r"u,,ji, ,""rl"... 'r'"venJuměle určitych substancí

i 1i|g. vykazouu.',,,p"áfi.te tluay...tp. no,in, iqosl, chutná jim to' co potÍebuji'

Aktualizace 
potreoy i;;;' 

^r.li"áíl 
i,.,ten,intuie libost produkovanou určit]fmi

.gn2clrickym, '*on.u*.f 
;i,;;i;,,,,á<lí Nuttin' slast a potÍeba trebo mottvace

isott ítzce Spo]eny a ',ía fyziologické. u ,"n,o.i"ké urovni je uspokojení potŤeb

fr.nrakterizouuno *,u,.í-u .,zsi. šmyslu slova..; avšak na írrovni konativní a kog-

ni|l"ni produkuje'clo*uz",'i"ir" typ uspokoj",'í, kte.é je hé<lonismem chápáno

iako slast v neJslrslm ;;;i'. n tuzae* pripadě pak ',individurrm. které hledá

,o"'n1,91".':::::1$5,*":,::l.':ff Tfi 'illl;.Í'Ťí:1'il.,Tii[':l."1";
#:.J::: 'il""",1ll''';'u. u,.ur,,, t "ir.,* 

n"uo objekirim lidské motivace.

Ňeičastěji put. ,',tu*t .|e efekt produkovany dosažením cíle spíše než cíl sám..

(Nuttin,' Ale o dosažl'r .ii.'ei""ěk usilujé s očekáváním pÍíjemného.

Tet t toargum"n,*utponechává . -s t ranouotázku,pročind iv iduumus i lu je
o dosaženi určitého Jr.,..",p. proč vykazuje určité ,,selekti'vní behar,iorální

akty.' či ,,relace k objekirim.' - t". 
vše, co uyku,.,j", je prostŤedkem dosaženi

,,dovršující reakce.. ěi-,,i,*oi,,í, které je sáyslem jeho chován': Č':l:l:'

proto. aby jedl, ale p.."' z"lrálo mu pÍinaší pŤíjemné chuťové dojmy a nasycenl,

tedy určité .,,potoi"ni''.io;."u,' a činnosti t ,'i- u'tuzené jsou pouze prostÍedky

k dosažení rriznych a...r.l.i ...plkojen| a uspokojení je konďnym cílem, smyslem

kaŽdéhochování,kteréjeorganizovánodoi, ' , t . , ,*entálníhovzorceprávěpro-
to ,abyby louče lnéprodosaženíuspoko jení .Ved lepŤíjemn 

chsmys lovych

dojmťr existují *p*rivi"J pňíjemné.psychické, resp. duchovní zážitky,jejichŽ

intrapsychicta ,t,utt..ia 1. tlzto analyzovatelná, ale které poukazují na v;|vojo-

vě vyšší druhy rl,potoi*aní, jehož obsahem je vztah k hodnotám, zatímco

smyslové dojmy 1sou vyvolávány fyzickfmi poáněty' a jejich relacemi. Princip

hédonismu je v tomto šmyslu udržiteln;i' a užitečny koncept.

Konečně 1" n.'.,,o ,.. 'o7tl zdtraznit, že rozhodu.jící jsou 
'konečné 

cíle (napŤ'

dosažení určitého společenského postaven i, lzavÍěni vlhodného obchodu, po.

staveni roclinného domu atd';, dilči cíle i,o" p'o.tr"o\v.o9s1t'ování konečnych

cil a mohou mít povahu nepiíjemnycr' inJ..ti" ioopirani si r znych pÍíjemnosti

se zietelem na konečny cíl)'

*r

fl
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Vle

ontogenetick! q/voj chování vrcholí v jedntÍní, tj. v kvalitativně vyšší fora6
regulace činnosti, která je označovánajako volní regulace chování .'euo činnosti
a která se vyznačuje vědomou volbou cíle a prostiedkri k jeho dosaženi. To il
také označuje jako záměrné jednání, které se zážitkověi formálně liší od automa.
tického reagování reflexního nebo instinktivního typu, od automatizovaného
návyku i učením vytvoŤeného zvyku, kde vfše uvedené znaky vědomí nemusí bjt
pŤítomny.

V tomto smyslu K. Balcar (l983) rozlišuje tÍi rovně íízení činnosÍli l. vroze.
nou (vrozené reflexy, instinkty), 2. osvojenou, získanou učením (automatizovaná
činnost druhu návykri, zvyky jako produkty učení), 3. volní, záměrněvytváŤenou
(volní, rimyslná činnost). Tuto tňetí uroveř reprezentuje právě jednání, jehož
vychodiskem je záměr či Írmysl dosáhnout určitého cíle' kter]f je spojen s volbou
prostŤedkri' ale i s reflexí možnych drisledk jednání' popi. s plánem postupu. (

,,Každé volní jednání je cílevědomé jednání..(S. L. Rubinštejn, 1964). Uvede.
n]f rusky psycholog však rozeznává i mimovolní formy jednání (napŤ. impulziv.
ní), Ťíká však, že,,studium volního aktu je studiem jednání vzhledem ke zp sobu- |
jeho regulace... A tento specifick! lidskf zprisob regulace vyjadÍuje p,j;n6-|
kterf je však v psychologii chápán jako proces i jako dispozice. I

N. Ach (l9l0) uvádí, žev žádné oblasti psychologie neexistuje takoq| zmatek
a taková neurčitost, jako je tomu s pojmem vrile, ktery vyjadŤuje jak proces, tak
i dispozici. Psychologicky v!,znam pojmu vrile vypl]fvá pŤedevším z introsptkcr:
zážitkovou strukturu vrile reprezentuje zámět, irmysl dosáhnout určitéhg-gp-
určit:fm zprisobem, což vyjadŤuj e vyraz cílevědomé jednání. Napětí spojen9
s určitou tendencí je prožíváno jako snaha, ale ta mriže mít neurčité zaměÍeu
(touha) nebo mriže bj't doprovázena vědomím cíle (chtění), popŤ. mriže bÍ
vyjádŤena slovy jako konkrétní požadavek či pŤání. Ve chtěni je pŤítomen zážitek
jakéhosi imperativu ega: ,já chci..; ,,ve v li se aktivně uplatĎuJe já.. (v. Tardy, I
1964), subjekt se zde proživá jako zdroj svého chtění, jako aktivně jednajíar
bytost usilující o dosažení konkrétního cíle' Tak ,jevově je chtění samostatne
nejen proti poznáni, ale i proti cítění.., v němž se subjekt prožívá trpně (Tardy).

Vrile však není jen specificky zážitkovy fenomén. E. Webb (t9l5) objevtl o

;}.o.ouo" 

ana|yzou rysri charakteru, posuzovanych učiteli u studentri, -*'l

vrile, kter]Í se projevoval zejména trvalostí motivti, svědomitostí a snahou vzdo-

rovat piekáŽkám' Později byl tento ná\ezznovll potvrzen, i když byl Webbriv

nostup také zpochybĎován (J. C. M. Garnett, |9l9, a další). A vúIe jako faktor
iruhého Ťádu. tj' v podstatě jako relativně nezávislá psychická veličina, byla

It,.u.no i v sedmi novodobych vyzkumech (K. Pawlik, l968). a sice jako ,,volní

tont'otu chováni... která souvisí s následujícími rysy osobnosti: vědomí odpo-

vědno'ti, pocit taktu, spolehlivost a v souvislosti s pracovní činností jako vytrva-

1951' poŤádnost, pŤesnost a svědomitost. Uvedené rysy tvoŤí syndrom, jehož

společnym faktorem je vrile, která tvoŤí též psychickou podstatu motivačního

faktoru zvaného,,síla superega.. (R. B. Cattell, |967)'

Německy psycholog N. Ach (l905) experimentálně prokázal, že jednání vy-

cházi z tzv. determinující tendence Íizené pÍedstavou cíle a obsazené určitou

mírou energie, neboťv něm docházi k pÍekonávání vnějších pÍekážek, ale i napŤ.

inavy. Z běžného sebepozorováni je známo' že člověk někdy vnitŤně ,,bojuje..
s určitymi tendencemi a vzdoruje určit;m vnějším tlakrim. Avšak v le se ne-

uplatriuje jen ve vnitŤních konfliktních situacích jako zp sobilost potlačit jednu

tendenci na kor jiné' uplatřuje se také jako aktívní kladení cílri a požadavkri
na sebe sama, jako aktivní zaměŤení na dosažení určitého cíle (tím se také liší od
rimyslné pozornosti, která je jen zaměŤením na vnímání určit1fch objektri).

Rakousky psycholog H. Rohracher (1963)' ktery preferuje pojem chténi, za
jeho intrapsychickou podstatu pokládá zážitek, kdy ,'se člověk v jasně vědomém
proživáni a s pln m vnitŤním souhlasem rozhoduje pro určity cíl nebo jej
odmítá.., a zd razřuje, že vždy jde o ego-vztažné proŽiváni (,já souhlasím..
nebo ,já odmítám..). Vrile v tomto smyslu vyjadŤuje dynamickou funkci ega.

V psychologii, ale i ve filozofii byla kladena otázka, která dosud nebyla
jednotně zodpovězena, zda vrile je samostatny duševní činitel nebo zda je to vždy
nejsilněji se prosazující motiv, spojen1i' již s určitym plánem chování (promyšle-
nou operantou).

B. F. Skinner je stejně jako jiní behavioristé pŤesvědčen, že z hlediska učení je
to, co se nazyvávrilí, jen instrumentálním chováním' které je formováno asociací
určitého druhu uspokojení s určitym vzorcem chováni a které je jako takové
spouštěno vždy, když vystoupí potŤeba daného uspokojení.

Podobny názor vyslovil také I' P. Pavlov, kterf shledával analogii volního aktu
s vypracováním podmíněné reakce, která je pak aktivována: tak se napŤ. pes
naučí ,'prosit.. o kostku cukru a zvedá potom pracky pŤed sv1fm cvičitelem, aby
t<ostku cukru získal. To je také pŤípad instrumentálního chování, ale Pavlov
tento pojem nepoužíval.

' Jindy se tvrdilo. že podstatou volního aktu jsou podmíněné slovní podněty'
Které si člověk dává sám, tedy jakási instrukce ve formě vnitňní ňeči' Volní akt
je. tu často vysvětlován reverzibilností naučenych asociací; instrumentální chová.
nt vyjadŤuje tuto reverzibilitu: jestliže se vypracuje asociace uspokojeni potŤe-
oY - určit]i' vzoÍec chování - akdyž pak vystoupí potŤeba daného uspokojení, je
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I aktivován pŤíslušny Vzorec chování, které se tak stává instrumentální pro 1qb
uspokojení.

L. S. Vygotskt; (l976) rozlišuje teorie heteronomní a autonomní l le.. prv,,l
vysvětluje volní akt intelektovymi, resp. emocionálními procesy; d.ruhá trtasa, iivolní akt je svérázny fenomén, neredukovatelny na jeho intelektové a emocion;i'
ní složky. Nepochybn;ym zjednoduŠenim je intelektualistické pojetí uotniho at.ii
které jej vysvětluje kombinací kognitivních proces . Poznání samo mriže vé]j
k akci jen ve vztahu k určitému motivu a je samo spiše jen prostŤedkem realiza-J
tendence, která je s motivem spojena, která vyjadŤuje jeho obsah (napÍ. nu.y*ni
nebo unik z nebezpečné situace). Pohnutka k jednání vyplyvá spiše ze snahv
dosáhnout určitého emočního stavu nebo se mu vyhnout, obojí vyjadŤuje pojem
uspokojení. Jednání vždy směŤuje k dosažení určitého uspokojení, ale to má
vyvojově odlišné modality (nasyceni' pocit hrdosti z potvrzené kompetence).

Vygotskij sám chápe počátek vyvoje volního aktu (,,primitivní záměrné pohy.
by.. dítěte) ve zvnitŤnění ,,verbálních instrukci.., které rodiče dávají dítěti, když
se snaží o dosaŽení nějakého cíle, a jež pak dítě ,,exteriorizuje.. v pŤíslušném
jednáni. To je v podstatě jiná varianta instrumentalistického pojetí volního aktu,
Vygotskij zde však zdrirazřuje ,,vyroky pronesené k sobě Samému... Dospěl má
pak uŽ k dispozici verbalizované vzorce instrumentá|ního chování, jimiž se Ťídi
pÍi dosahování cílri, piičemž zpětnovazební mechanismy je buď korigují' nebo
generalizují na podobné situace a cíle'

F. E. Weinert (1987) poukazuje na rúznd pojetí vňle, ktcrá byla v psychologii, ale i ve filozofii
vytvoŤena:

_ vrilejako síIa: souvisí s pňekonáváním piekážek a vynakládánim usili, které pňedpokládá užiti
energie (Ph. Lersch, 1966); toto pojetí má následujici varianty, které jsou ilustrovány určitjmi
metaforami: l. ,,rjderná síla vrile.., jejíž meta|orou je box (Achriv ,,energeticky zážitek vrile.. - vule
v prribčhu motivace ,,vyskakuje.. jako jakési ,,nyní chci.., jak uvádí W. Stern; podle A. PFándera jako
,,drtchovni rider.., jako náhlé rozhodnutí se pro něco); 2. síla volního napěti (setrvávajíci silné svalové
napětí, jehož protikladem je vyčerpáni, unava); 3. vrile jako ,,univerzální ritlumová pružina.,, jako
aktivní ritlum (L. Klages), síla potlačující pudová hnutí;

_ vrile jako formální princip (K. Jaspers, l950): v le má funkci volby, rozhodování, je principem
organizace.'sil..vynaložen1Ích na dosažení cíle; toto pojetí má následujici varianty: l. v |ejako
formální princip regulace procesu rozhodování u J. Lindworskiho, vrile jako ,,kolej.. iídicí dynamiku
motivrj u W. Sterna. metaforicky vrile jako vyhybka nebo jako ,,kormidelník.., u A. Welleka jako

,,dirigent.., ktery hudbu nekomponuje' ani nehraje sebe, ale stará se o to, aby mnohohtas! orchestr
zahrál dobŤe danou partituru, vrilejako,,rozhodčí..;2. vrilejako íormálni princip regulaceprovádé.
ného jednání' zabezpečujíci, podle Lersche,,Íealizaci chtěného..;

- vrilejako kontrolní instance: meta|orickyjezdec ovládající koně, tj. sílu určitych tendenci ajejicb
směr (S. Freud);

- vťr|e jako cézura: N. Ach (l905) spatŤuje v každém volním jednáni určity pŤeryv mezi rimyslen
a jeho provederrím' což H. Heckhausen vyjadňuje metaforou pňekročení Rubikonu Caesarov:Íril
legiemi. tj. okamžik ,,primárního volního aktu.., rozhodnuti, kdy,,kostky jsou vrženy,, anenimožttá
cesta zpčt, ,,chtít znamená byt rozhodnut..' v procesu volby je člověk orientován na realitu, y okam,.
žiku rozhodnutí je orientován na realizaci tohoto rozhodnutí, podlc Nietzscheho jednajíci '.zapoml.
ná téměŤ vše, aby učinil jediné... Chtění je však spiše ještě jen pčedstupeř rozhodnutí - ,,cho..
neznamená ještě, Že rozhodnuti již padlo.
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Í,l. Ítl ovšeln o charakteristiky ziskané introspekci, ktcré sc proto liši' nebo o teoretické intuitivní

-.j:Tjl;l 
i|"l*" 

",J'.' 
piincip). Podle Weinerta.uoí-it pojem vťrle, resp. chtěni následujici

)i,*,ln.'unn, musi byt pŤipsáno alespoii minimum ene'rgctizace ve smyslu,,rrěčírn pohnout.., nezávis.
'.,.'. 

,.la ir: tato eneÍgetizace v systénru vrile lokiliz-ována nebo je mimcr tento specializovany

r.  11- ' . . " . , ' . i i cká funkce popudŮ):
,y'].'6..uáni rnusi mit,o'eu,ne,,,í.'i.r.l- zaměiení na cíl (direktivní |unkce chtění);

.,' "íl zaměŤencmu cnováni musí byt pŤipsáno minimum ,,autoiniciovaného.. vědomého Ťizeni

r..utoini.i"tiuni i::Y""ji?;. zaměŤenému (intencionálnimu) chování mŮže byt pňipsáno minimum
t .- 

1ut.linicilrti""]:| i".: rezistence vúči alternativním .i'.im, konsekvence v dosahováni cile

*:iil:,::J:.Tiilfi .*:?fu ;i::]l*:t*:j'"'*..Tť..ffi.'li',l'l!l*iiJ,li?;""
-,,' ".l:'l''..Jiliil.i;.iJ 

'.;urt.,ry j.anani (kvalita vědomi: sebejisté, v určit]|ch formách také

reflcxivnč piistlrpne ""'". 
j;j;;;i, ki",é ," uy,nučuje komplexítou, sekvenčností a hierarchizací).

Z uvedeného je možno uzavŤít, že vŮ-le je 
|kpozlce 

k.:::::':,r"l,ci, která se

p,í*"i""c*ť1:Tffi ['111,Lil:,.""gmff il:ixTililndi-"'!:ll:imyslnymJednan'lm. T'":]:j';i ' i,:1"^.i.il 'Ť-.l"l";r"ni z'ábran| i navenek (uŽívání
vu. ktery Je Zameren áá""iii (tuá"ni 

"íl.i, 
vvtváŤeni zábran) i n

prostiedkťt' pŤeko.navli'i pr.taatl. Z uvedeíého dále plyne, že vrile je syntéza,

iesp. Že se ve Stru|(tur l .uJrnino aktu integruiíjednotl ivé složky osobnost i  ( inte.

lektuálrri" emoclonal;i;;;;;;";;í1 v jed-noínÉ fungující celek. V tomto smyslu

. 
""á.i"'"r 

éma volního aktu (obr. 23).

V prťrběhu j.anani"íJ 
"piáiri.':r ",pěinovazební 

mechanismy (signály o správ.

nosti, rcsp. uspěŠnosti postupu konání'.oá..ái".i nebo nedošaženi di|čích cílŮ).

které jsou centrá|ně ..vyt.,odnocovány.. t .žt..pto. činnost i . .  .P. N. Anochina.

neuropsychi"t', ',upuiji:;;"Ň;i'i 'i'Jt"ouuzebních signálri z hlediska sou-

Kognitivni kliče

Rozhodnuti

Úmysl
jednat

P1án
jednáni

Rozhodování:
alternativních
cíl

Posuzo-
váni užiti
a refle- prostŤedkŮ
xc

drisledkri
jednáni

Asociované,

Moti. kognitivní,
emo t t vn lvacn I

stav a motorlcKc

(motiv) komPonentY
(vzorec

uspokojeni)

Situace

obr. 23 Schéma volního aktu
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ladu nebo nesouladu stavri ',má byt., a ,je..). Frustrace' pokud je oh
hodnota ega, vyvolává ego-obranné mechanismy nebo stanovení ná
objektu a pŤestavbu plánujednání (napŤ' cestu kjiné restauraci,jestliže restauial
ce' kde se chtěl jedinec najíst, je zavÍena)'

Jednání charakterizujir zné volni vlastnosll,jakoje napŤ' vytrvalost, ráznosr
smysl pro odpovědnost, zásadovost, spolehlivost, svědomitost, rozvážnost' ses.
ovládání, resp. jejich opak. Volní vlastnosti obvykle vytváŤejí určité 'yno.o,nš
za nimižjsou faktory vrile, jak jsou známy z faktorové ana|yzy charakteror,ib(
rys , resp. r zn]ch druhri činnosti. Volní akt je jednotn]í, ale u '.i'nÝ"h osJil
vykazuje rrizné vlastnosti, které vyjadŤují také formální stránku jednání' a protJ
je těžké oddělovat je někdy od znakú temperamentu (napŤ. ráznost). rsychobi
gicky vlznam dostávají ve spojení s motivy a postoji.

Jednání blvá hodnoceno, mimo jiné, z etickfch hledisek a v souvislosti s tín
se vynoŤuje problém vztahu vŮle a osobní mor lky, resp. volních vlastností
a osobní morálky. LzeÍici, že některé volní vlastnosti jsou eticky neutrální; nnpf.
nedostatek vytrvalosti v chrizi u pěšího turisty nem že byt hodnocen jako
morální nedostatek; naproti tomu obětavost je nepochybně také vlastnost mo.
rální. Někteňí psychologové odmítají morální hlediska v hodnocení jednání jako
nepsychologická, avšak osobní morálka je také psychick1f fenomén, vyjádŤenf
termínem superego a dokonce termínem ,,síla superega..; volní vlastnosti, které
mají také morální obsah, byly identifikovány faktorovou ana|yzou (napŤ. vědo. ,
mí odpovědnosti, svědomitost). V rozlišováni volních vlastností se často uplat.
řuje souhra psychologickych a etickych hledisek, napŤ. rozlišení zásadovosti (
a tvrdohlavosti.

Téma osobní morálky je však širší a souvisí spíše s psychologií charakteru.
Nicméně v současné psychologii vystupuje také kategorizace zvaná motúItď
chov ní, a jsou do ní zahrnovány i takové pojmy jako ',ovládání agresivních
tendencí.., perzistence ve vypracováváni nudnjlch rikolri, odpor vriči konformis.
mu a další, které nepochybně souvisejí s vrilí jako dispozicí k autoregulaci' t když
volní vlastnosti vyjadŤují spíše formu jednáni,byvátato forma také naplĎována
určit m obsahem, napŤ. svědomitost je zprisobem jednání, kterj' se konkretizujc
napŤ. jako soustavná péče o bližního, jako smysl pro poskytnutí pomoci i na
ukor vlastního času apod. V rozhodování se uplatĚuje zietel k morálním aspek.
trim použit1fch prostŤedkli i k morálním aspektrim drisledkri jednání - tylo
aspekty nelze z rozhodováni vyloučit, aniž by tím nebyla deformována jebo

struktura. Jednání koneckoncri směŤuje vždy k dosažení určit ch hodnot, resp.
k popŤení hodnot jinych, a subjektivní hodnocení, k němuž patŤí i uplatĎováil
morálních hledisek, tvoií jeho pŤirozenou složku. Morálnost či nemorálnost
nevystupujejenjako aspekt vnějšího posuzovatele' ale ijako subjektivní postoJl
kterj, se uplatřuje ve zprisobu i v obsahu jednání a v jeho reflexi subjektem.

Energetic{f aspekt jednání se projevuje v prožívání a vynakládání silí,kl't're
je často patrno z.vytazu tváŤe i drženi těira í z pohybťr' S tím je spojena o z|a
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.n existenci psychické energie. Parapsychologové se pokoušeji prokázat jeji

Y- ',-+oncifenomeny psychokiieze 1vy.,átává''í pohybu těles bez objektivně potvr-

.''1;; vlivu fyzikálně chemickfch činitelri).
7e(leuv "^

Elergieuplatnu]lcl 
se v jednáni, v jeh9 pohybové složce, má zdroj v metabo-

. ','^l. nÍÓcesecn organismu a K. Mierke (19-87) velmi neurčitě ríká, Že ,,m.iže
l i c K Y " "  Y ' -  '  - .
trÝt egem Subllmovano u 

"i"'gii 
volního aktu..; ale nejde tu jen o jeho pohybovou

.toztu 
- j.onlnl Tu.Ze'ovšemirobíhat 

i bez'pohybri nebo jen s minimem pohybri

/iednánímJe l to, rlyŽv určiié situaci člově1neučiní vribec nic). o co tu jde, se

', -,,,.,/,ánst Často ,,,, ,úb, a rozlmise tím spíše psychické irsilí vynaložené napŤ.
Í | Z t ' ) , " - ' -

na potlačenr urctte rende ,u.e, cožmriže souviset ie zvyšováním svalového napětí

nebojenvyÍazovymlpohvbv(napÍ.člověk,kteryvynakládávelkéirs i lí,abyse
ovládal, ZaÍ|nap.,,,,,ia *oíj'-l.i"ty vyrazapod.), ale nikoli nutně s pohyby'

které jsou spiŠe spo1eny s pŤekonáváním vnějších fyzickych pŤekážek.

Podle V. Tardyho rígoil,,mťtžeme oprávněně hovoÍit o síle v le, když tím

rnáme na mysli vytrvalost á sebevládu.., avšak ,,není to žádny zák|adni faktor,

nÝbrž je to spíše empirické zobecnění.. nebo _ dodáváme - metafora. Síla vrile

,,ii.í.i-i""'(potlačování impulzu) a vzrušivou' aktivizující stránku (podnika-

"",''oi""."oo,9. 
zanua nifinkcí ian i"vyvojově nejvyšší kontrola chování, tj.

kontrola fungující ve vzt'ainém rámci osobního ega, a to v rovině nevědomé

seberealizace či vědomého sebeaktualizování. V jednání člověka se ovšem uplat.

řuji i vlivy nevědomí (hlubinné osobnosti)...11.ona',i- 
člověka je spojován problém svobodné v le,Íj. otázka svobodného

či nutného jednání, svobody či nutnosti volby, nezávislosti čizávislosti rozhodo-

v ánía1eanan i podvně jším i t l a k yč i z vn i tŤní chpohnu t ek . F i l o z o f I . Kan t
spojoval svobodu vrile s morálně normativními hledisky. Nikdo neučiní chybu,

ví-li, co je správné učinit, ale platí to i pro morálku? Zdáse,že nikoli. PŤijmeme.li

princip determinismu, :í' se problém svobody vťr1e v royině psychologické jako

problém pouhého ,aiitk,l,ze ;edi.'ec jedná z,,vlastní vtile.., což mťrže byt dáno

racionalizací činu, kterf byl p.ouedeo na vnější nátlak. Pocit'subjektu, že jedná

svobodně, tj. z vlastníct' pot'nut.t, je často pouhou iluzí. Probtém svobody vrile

má však i stránku filozofickou.
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Dynamika nevědomí

Již klasická psychoanal za, kÍerá se konstituovala jako ,,věda o nevědory11.
(Freud)' potvrdila fakt, že velké množství, ne-li většina lidsk1fch činri je nevědo.
m]fch. Jinak Ťečeno: velká část lidského chování je íizena nevědomymi motiw.
Chápeme-li motiv jako psychologickou pŤíčinu chování, pak nevědom!, motivíe
takovy, kter;f si subjekt neuvědomuje jako pŤíčinu svého jednání: není to 'oíi
vačni sta1 kter! by nebyl prožíván jako stav napětí, cílového zaměňení, puzeni
atd. Jedinec, jehož jednání je ovlárláno nevědomym motivem, neví, proč jedná
tak, jak jedná, nebo svému jednání pŤisuzuje nepravé pŤíčiny. NapŤíklad někdo
je vriči určité osobě nepŤiměňeně kriticky, reaguje na její vlroky podrážděně
a negativisticky a domnívá se, že to činí proto, že dotyčnf má prostě neudržitelné
názory; ve skutečnosti jsou jeho projevy poněkud zjemněl1 mi formami agrese'
která má svrij privod V tom, žekritizovaná osoba je subjektu kritiky nesympatic.
ká, protože je podobná někomu, s k1fm měl náš subjekt kdysi nepiíjemné (

zkušenosti. Člověk nezná vždy skutečn1f drlvod svého jednání a mnohdy se jen
mylně domnívá, že jej zná.

NěkteŤí psychologové rozlišují dvě roviny nevědomí: l. osobní nevědomí, jehož
zdrojem jsou určité osobní zkušenosti, a 2. hromadné (nadosobni, ko|ektivní)
nevědomí, jehož zdrojem je zkušenost celého lidstva - tento druh1f modus
nevědomí však není obecněji pňijímán pro nedostatek empiricky objektivní
evidence. Pojem ,,kolektivního nevědomí.. vytvoňil C. G. Jung (19|1) a označuje
jím vrozené reakce emočního a imaginativního druhu na určité věčně se opakují.
cí situace (nebezpečí, Smrt, Zrození), resp. objekty (moŤe, |es), zejména pak osoby
(matka, otec, žena, muž), pŤičemžzdroje, resp. obsah těchto specifickych reakci
nazyvá archetypy. Podobnějako instinkty, kteréjsoujejich analogií,jsou arche.
typy jako zvláštní druh zážitkri vyvolávány zvláštní konstelací podmínek, ktero
vytváňí určitá vnitŤní psychická disharmonie. Archetyp ické zážitkyjsou signály
této disharmonie a současně klíčem k jejímu odstranění.

Archetypyjsou ,,vrozené vzpomínky.., které obsahují praobrazy a pÍapocrt!,í'
vyjadŤujicí jakousi archaickou moudrost, která vzeš|a z ,,objektivního duševna ;vyjadŤujicí jakousi archaickou moudrost, která vzeš|a z ,,objektivního duševna ih
(,'anima mundi.., ,,duše světa.. renesančních filozofii), ale i ze zkušenosti pra. 3
pŤedkri, a která se v konfrontaci s racionálním vědomím mriže jevit jako iraoo.;f r
nátni. A."t,etypy Se projevují v obsahu pohádek. m;ftri a .'ctt".1,"t.' snri' tacf

,.r,rnuiív podobě charakteristick]fch symbolŮ a symbolickych obrazri či témat

i|iii ',"t' .t,o-, krá1, královna' cesta labyrintem, ',osvobozenípanny.., ,,kráS-

ln..] ̂ ii..., hledání, návrat atd.). Za určitych pÍedpokladri m že mit analyza
[1..u",uoi.fvch snri a produktri psychagogicky a psychoterapeuticky vyznam.
,'.o.ii'.,ouínu reprezentuj e osob,í.nevědomi, které W. Toman (1987) vynrezuje

' ,i ,ihrn oněch zkušeností a vzpomínek na uspokojení motivri, které od

]:);l;; okamŽiku nebyly ve vyvoji dotyčné osoby k dispozici nebo byly k dis-

il]'','" i"" oli následném tiestu, a proto byly potlačeny..; stručně Ťečeno, zdrojem

|lÍ|,..i1l" nevědomí jsou potlačené, tj. nerealizované tendence (motivy). ZvIášt-

ll. 
"iinu.r.- 

osobniho nevědomí jetzv, familiární nevědomi (tj. rodinné nevě-

li' i i. '. '"oinny román..), tzn.,,uhrn oněch nevědomych pŤání a tendencí, které

ii'' nrin.l-enšim zčástipÍevzaty (prostŤednictvím identifikace nebo introjekce)

"á.i.]J..ď" 
jinych piíslulnikri rodiny.. (W. Toman); ty tvoÍí pŤedevším nevědo-

llu ea,t náa.;a (superega, osobní morálky), ale jejich zdrojern jsou i rťrzné

|rustrace z raného dětství...7J,o1.n] 
osobního nevědomí je tedy pŤedevším potlačení, psychoanalyticky

,.Áin uyjoaiující existenci obranného mechanismu, ktery nepÍipouští reallzaci

[onniktnictr mátivťr, pŤíbuzn1f pojmu vytěsnění, mechanismu, ktery zase nepÍi-

|ouští, aby do vědomí vstoupily, tj. aby byly uvědomovány, určité konflikty

vyvoláuajíěí obsahy, pŤedstavya myšlenky, pocity a snahy neslučitelné s osobní

Áorálkou. Pojmy potlačení a vytěsnění jsou také používány jako vyznamově

ekvivalentní. Takovy potlačen!: motiv, resp. S ním související potlačené chování

(napŤ. nějaká forma ,,hiíšného Sexu.. nebo desaprobované agrese) vyvolává

určité drisledky:

vyhlidky na uspokojení --_} agrese
I

pot lačeny mot iv -_-]

I bez vyhlídek na uspokojeni -_} uzkost

Z potlačení se pak vyvíji zvláštní dynamika motivace, resp. chování, a|ze Íicí,

že potlačení je hlavním 'árojem dynamiky nevědomí; zprisobuje nejen transfor.
maci potlačenych tendencí v tendence náhradní, ale projevuje se i v tvorbě snri
a v psychickém životě jedince vribec (napÍ. určitymi obsedantními piedstavami
a nryšlenkami, nevědomyrni pocity a snahami).

Pojem dynaiimika nevědomí pak vyjadŤuje skutečnost' že mnoha svych pohnu.
tek, zptisotri jednání a jejich mentálních pŤíčin si jedinec není vědom, že jejich
Skutečné p'y.t'l"té príEinv spočívají v potlačenych pudovych sklonech a kon-
fliktech' ťt..e tyto ,Llony uyuo|ávaji, a že tedy mnohá rozhodnuti, která člověk
učini a pokládá za ro,uÁná. resp. uvážená, jsou ve skutečnosti iracionální, tj.
Inají koienv v pudovÝch hnutích nebo jejich potlačení. ,,To neznamená' že se mu
Jeho chovíní ieví iaŘo ,beze smyslu,.Proživá tlak a touhu' cíle a rimysly a má
sk|on k tomu. abv své chování nahlížel jako konzistentní a smysluplny celek. Ale
'tnotivY., které zakouší ve vědomí, jsou často rozsáhlé atrapy pro vlastní ,nevědo-

) 4 1



mé motivy. a jeho ,chápání. této motivace není nic jiného než pouhé racionalizo.
vání.. (D. Krech a R. S. Crutchfield, 1958).

Vraťme se však nyní k tématu potlačení, k jevu, ktery je klíčovy pro cháp{n1
dynamiky nevědomí, tj' intervence nevědomfch motivri v chování člověka' J{b
dynamice nevědomí je pňisuzován tak velk1f vyznam, zejména v oblasti klinické
psychologie a teorie osobnosti, že vzn1k|a relativně samostatná psychologická
disciplína, tzv. hlubinnd psychologie (z němec. ,,Tiefenpsychologie..), která se t
zabyvá zkoumáním oněch ,,hloubek.. lidské osobnosti, tj. vrstev nevědomí.
z nichž pramení ony nevědomé impulzy, utváŤející dynamikou nevědomí. Vy.
znamnost tohoto odvětví psychologie vypl;Ívá také z toho, že ,,nezvládnutelné
potlačení.. vede k tvorbě neurotickych symptom , resp. ke vzniku rozvinuté
neurÓzy, funkčni poruchy s celou Ťadou nepŤíjemn;fch psychicklch i fyziologic.
k1fch pŤíznak . Potlačení mriže vést k utváŤení takov1fch rysri osobnosti, jako
jsou agresivita a rizkostnost (anxiozita), m že vyvolávat deviace chování (napŤ..
r zné sexuální perverze) a mriže piispívat k celkové dezintegraci osobnosti
(psychopatizaci za|oŽené na dominanci určité, potlačeny motiv kompenzujíci
tendenci).

Pud (

1go

I Super-
I e80

Nevědomí

B

"ry
Nevědomé
chování

P : uvědoměné pudové hnutí se dostává do konfliktu s osobní morálkou (superegem), je lytěsněno

do nevědomí. pňetváŤi se v motivační stav (B) a dále v nevědomé chováni.

obr. 24 Psychoanalyticky pojat1! mechanismus potlačeni

Širší než pojem potlačení je pojemy'ustrace, ktery vyjadŤuje jednak situacr,

v níž nějaká pŤekážka brání dosaŽení cíle, o nějž usiluje tímto cíiem motivovany
jedinec, jednak drisledky této situace u p*y"hi". frustrovaného. Potlačení je

vlastně druhem frustraie' a sice vnitÍní frustrace, kdy pŤekážkou dosažeÍu

nějakého cíle jsou vlastní zábrany jedince (napň. určité pŤedsudky, ',morálÍll

L

I

51rupu1e.., 
tj. pochybnosti, vrtochy, morální hodnoty, které byly pÍijaty jako

.^;tíni zavazÍre normy chování, atd')' To je pŤípad, kdy se subjekt frustruje sám

lujnli 'áu'unami. stává se sám zdrojem frustrace.
- 

Vnější frustrace mohou mít povahu fyzickou (skutečné pŤekážky fyzické

,-','hv' naDŤ. zamčené dveÍe' které nám brání ve Vstupu do místnosti), nebo

:'";#'il; i*pi' .r."v vyjádÍené záťkazy.néjaké činnosti). Frustrace je defino-

']..u inko."blokování...poloi."i motivu nějakym druhem pÍekážky.. (J. Kagan

;T"#;,'' ffi; ; j; preo'.,Ětem intenzivního zájml psychologfi, protože fru-

]..^vanÝ iedinec transiormuje trvale frustrovany motiv' resp. jemu odpovídajicí

:T:Jili il;.'; " "r'""a"i 
s náhradnim cílem, resp. náhradním uspokojováním'

Tffiil;;'k J.*.oho je nepravá homosexualita nebo onanie vězĎti, vysta.
j]l;:;,;i"il;il;J sexuální frustraci' Reakcí na frustraci jsou také tzv. ego.

."ui"nne mechanismy, o nichž už bylo pojednáno'

Frustrace a jeji zuiastní pŤípad - pottáeení - se tykají pňedevším popudri

a afektri, které jsou, p"ár. p.y"t.ou"átyzy, obsazeny množstvím energie. Je-li

zabráněnoodreagovánítétoenergie,je ' ,městnána,,avynucujesiodreagování
náhradnim ,,ko.yt..::. Za druhfi=ustiace je pokládán také konflik', vnitrní Stav

poznamenanj , s t fe tnutímnes luči te lnychtendencí .KaganaSega l (1988] je j
definuji jako ,,simul tánni vzbuzení dvou nebo více neslučitelnj'ch motiv ' rezul-

tující v nepÍijemné elnoce' jako je irzkost nebo zlost.., a zdirazÍluji, že vyraz

,.nepiíjemné .*o"".;.l. poástat''ou částí definice. Osoba, jejíž motivy jsou

v trvalejšim konfliktu, zakouší uzkost, nejistotu a pocity rozervanosti a vyčerpá-

ni, což throžuje integritu její osobnosti a jejího chování..

Podstatou konflikií 1" io'r'odouání spojené s zkostí, které vystupuje, kdyŽ

stŤetávající se tendence jsou prováz",,y .ilny*i emocemi. (afekty). Jde napŤ.

o konflikty mezi povinnoití a zábavou' potŤebou nezávislosti a nutností podrobit

se atd. Morální mnnitty mohou vznitat ze stietávání ,,pÍirozenych.. tendencí

a represivní povahy naší kultury, která se dot:fká zejména dvou silnych tendencí,

agresivních a sexuálních."Čtwtr.,e 
easto nucen potlačit hněv a s ním spojeny pŤímf írtok proti jeho

zdroji, protože je jiÁ ,'upr' i"t,o pŤím1f nadÍizeny nebo protože se to ,,vtibec

n.hodi.l, uuy u áu.,e Situ;ci .'ěko..' kdo vyvolal jeho hněv' tak Ííkajic od plic

vynadal nebo ho chytil za límec a vyhodil ht ze dveŤi' A tak se musí tváŤit, jako

by se nic nestalo' .,ěuo t1í't dokonce pÍívětivy a rudimenty jeho hněvu a agrese

se projevují jen tím, Že zatiná pěsti, skÍípe zuby, rudne (protože mu ve zlosti

stoupl"krevni ttut' uuy mohl silni udeÍit) a poněkud se pÍikrčí, jako by se chystal
Ke skoku.

VnitŤni konfliktv. iak ukázal S. Freud ve svém populárním spise Psychopato-
logie všedního ziuá.á (česky l938), se často projevují jako chybné ítkony (zapo-
rnenutí nebo založení něčeho' pŤeŤeknutí se a další).

K|asickÝm pŤíkladem je historick! v rok jistého pňedsedy rakouské sněmov-
ny' kil)';; tl j;jí;;",áání slovy ',A tímto prohlašuji zasedáni za skončené..,



neboť nepochybně někanr spěchal. Jinym pÍíkladern je dopis. ktery pišerxg

a máme odeslat s nelibostí a ktery stále zapon-rínáme vhodit do schránky. ry.

každy chybny írkon má ovšem svrij zdroj ve vnitŤních konfliktech, četná pŤeief,.

nutí jsou prostě jazykové lapsy a nemaji vťrbec vyznam chybnych ukonri.

FÁud šel v pojeti chybnj'ch r1konri jako symptom vnitÍních konfliktťr dost

claleko, když napsal, z" .i '''-'a psychiatr všímat vribec všeho, co jeho p,acient,dělá'

neboť existuj i pííznaková a ndhodnti jetlndní, která nejsou vťrbec náhodná, ale t
symptomatiětá, iuto i. napŤ. cinkání klíči.v kapse, potahováni Se Za Vousy, r zné

*r''u' rukou apod.-Freud napÍíklacl piše (l938): ,,Každá změna obvyklého

t,3t,.ljě, každámalá nedbalost' jako je napÍ' nezapnuty knoflík "každé neopatrné

obnažení vyjadŤuje něco, co vlastník šatstva nechce ňíci pňímo, většinou ani Ťíci

nem že... Éieud tady pňedstihl dnes tak velmi atraktivni a propracovávanj

.,,'i1 ie krajní autodestrukcí, sebezničením. Existuji pŤípady drastickym zpuso.

,,..... ,rrovedenÝch sebevražd, které poukazují rra pŤítomnost tendence k potres.

:il ' ;;" ,u-á. nikolijen snahy o ukončeni života.
. 

Korrečně sklon k udižování a restauraci Ára"",évnitŤní psychické rovrrováhy

.entrlSi byt ve .no1..',', J,"u.ito" nevědonrí realizován jen hetero a autoagre-

llil;i č1;y,'"l; ;.'ou Ťádou dalších ego.obrannych nrechanismri. Dynamika

nevĎdome motrvace vjuk ',",ouui.í' jak se oá*niuuj Freud, primárně s ekonomií

,t'ršcvní energle, s eáomii libida (iend.,,". k" siasti)' tj. s pÍeléváním ',pudové

*:il::::ii;?;;'; '.čttych principri, jimiž je dynanrika nevědomí vysvětlo.

vána jakoproces .zakon i těnasebenavazu jících jevú, jehož.prťrběh jepÍísně
'{p1PÍn]illován' ZeJmena principem udržování a restaurace vnitÍní rovnováhy,

i .-r ' , .  t  ni ,rni  integrity osobnost i '

Z:,l z'v|áštnl zdÍoJ.oucoorne dynamiky jsou poklád,1"v 
|:-ptnxy 

(pojem

zai.etjl C. G. Jung, ti"'i, ííp"l,komplex jako neasimilovatelnou zkušenost,

která tvoŤí jato'.i u..ioná-,'í áy''u,.,ickou síukturu): jsou chápány jako svazky

potlačenych pocitri, pŤedstav 
" 

*I:l:T.k-vyvolanych,určitymi nepŤíjemnymi
.z'áŤlt'ky,které 

byly polluč.ny, a vyvíjeji n|oton91ě{bmÝ,vti111motivaci 
a cho-

vání. Interve'"" t.-pi.^' í'"r'"ía"i směŤuje vždy k restauraci vnitŤní rovnová-

hy. ale spíše.1en * ,Áy.t.. dočasné. to*p"n'u." iompl.xu. Komplexy vznikají

v situacích vyraznéi;,.*"; ega' tj. v siiuacích selhání' provinění Se, a Z depri-

mujiciho sebehodnoce.'i, *j.I' tědy z vlastních schopností, ale i tělesného

'.l."u.i5'T-'' 
rozšíŤené komplexy jsou považovány komplex méněcennosti' kom-

plex viny a Ťada ;;; ;i;h, t.o-pi.**_které ," \vk?)i,rriznych 
nedostatkir

v tělesném zevnějšku (komplex dlouhehonosu, odstávajitíctr usi, tlouštky, malé

postavy u mužri). Komplexy jsou ja|13i' ',"i,i icr"*u.. v lidské psychice, existují

jako ''odštěpené.. a ,,<lpouzdŤen e., ,azttťi @kušenosti), \,-.- 
jako nevědomé

motivy - strhávají jedince často k.absu.á;;'n" jednáni. NapŤíklad muži trpící

komplexemnízkéhovzrťrstu(malépostavy1činíněkdyneuvěŤitelnévěci,aby
tento kompl.^ to-"p.n.,"""ii. ""l'.iznějšírnzpťrsobemse 

vyvyšuji nejen fyzicky

(napi. prostÍednictvím abnormálně uv,otÝ.ťpodpatkri. vystupováním na vyvy.

Šená mista). ur. i .t,oua.'ím, které j., ou.á^jÍečeno, ,,vytahováním.., chvástá-

ním' které *a u..'u1.ti.',u.é* i v;etro soci3'"*:l.]:P:T;ilffil"#1:
,,velkymi schopnosimi... To však samozŤejmě neznamena,Ze

postavy jsou zatiŽeni tímto komplexem. ri.pr.^ se vytváií zejména tehdy, je-li

nějaká zkušenost zraiiujicí, je-li napi. určity iěles.'y.'nak zesměšĎován'

Široce pojatou '*"?i p.o"rá,ního komplexu mé1ěc91nosti vypracoval ra.

k"".kÝ;J;"h,;;Á. Á;il 1io:1. Shledal Ťadu vlvojovych psychologicky smy-

slup|rlych souvislostí mezi orgánovou méněc",',,o,ií, jíž se' iako sám tělesně

Postiženy, zabyval."'a.|ocity Lé,,ě""n,.o:.l ul":!.'ji. postiženy jedinec snaží

Kompenzovat snahou o uplatnění, ,'Snahou o vyrovnání tohoto tryznivého

pocitu..' tendencí, která, podle Adlera, má svou po<lobu v organickém životě:

problém tzv. Íeči těla, k němuž se ještě vrátíme.

Také v dynamice nevědomí, tj. v chování, které rezultuje z nevědomych

motivú' se zŤejmě uplatĚujepr incip rovnovdhy,ktery má v psychickém dění vribe.c'

velmi vyraznou roli. ve sfeie sociálních interakcí funguje jako vyměna odměn

a trestri. Pokusíme se to vysvětlit na několika píipadech.

VprvnímpÍípadě jdeoch lapce , jehožrod ičeserozvádě jí ,a tímhot res ta jí ,
prisoti mu mnoho nepÍíjemného, neboť ničí domov, kde se cítil v bezpečí,

prlnas"ji mu nepŤíjemné starosti, jak to bude dál, co všechno se stane a jakou

ulohu v tom bude hrát on sám' Mriže reagovat trestáním svych rodičri tím, že

začne mít ve škole problémy s prospěchem a kázní, neboť rodiče .pŤisuzují (
obojímu velky v]fznam. Psychoanalytikové soudi, že bezbranné malé dítě muŽe

své rodiče trestat zácpoll,tayz .oai8e radostně reagovali na jeho první rispěchy

v ovládání tělesné čistoty a když je potom nějak trestají.

V druhém pŤípadě jdá o ženu,-která svého manžela za pontžování, které ií

zprisobuje sv]fm bezohledn;fm chováním, trestá manželskou nevěrou, jejimž

motivem neni ani tak sexuální potŤeba, je potŤeba jakési pomsty, jeŽ je uždy.

obsažena v tendenci člověka trestat toho, kdo jej zraiiuje. M že jít.1en o prozrlcÁ

trestání toho druhého v imaginaci, kdyŽ 3" nevcru utajována' Trestány,mohou

bltipo<lobnéosobyjakonáhradníobjektyblokovanéagrese(zfitmoy111Y:,r:;
urat'á. ktery zabíji děvčátka poclobná své nenáviděné manželce), popr. VCCI' Klcrv

I

I

I
I

I

nenáviděné osobě patÍí rrebo ji symbolizujt.

Agresea s ní spojené trestání' 1"r,oz nastio.iem mohou byt nejrťrznější aktivity'
l - - : : ^  4 d f é s e

"#ť;.;;; 
oyi"'"*u,..y nejen na jiné, ale i vriči vlastni osobě, když je uq,"ý^

t  ' .^l:.^^á t1A'

;$Ji 'ili.fi;' V psychologii se rozlišuje heteroagrese (zaměÍená nL
l ' ' -^^+A^i Át l] l .

lH,#'i"" ""#;;'#.i';;,J; 
; ; ";;b*J s ama;, ex tr apunktivita (trestání dru.

r .  . ^ - ^ ^ ^ r p c é  | 0druhé) a autoagrese (zaměiená na sebe Sama,)' extrapunKtlvlla (LrvJlg',. - . (

h:í,ch) a intropunktívita (trestání sebe sama): krajním pripadem heteroagrese Je 
.

vražda, autoagrese sebevražda.
Za zv|áštnipÍípady jakési nevědomé sebevraždy, popÍ. extrémní nevědorne

autoagrese čl introprrnkiivity, pokládají někteŤí p*v"i'oiogové běžnym poj"!,:.

selhání lidského činite|e nevysvětlitelné havárie s následnou smrtí Ťidiče a nazy.
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,,Je prokázána skutečnost' Že v
orgánech nějaká slabost, začnou

pŤípadě, kdy se objeví v životně d
tyto orgány, jsou-li alespoř trochrochu živoh

::'::i:::i:.^:'1..T""."'-',::j:1i'?ť:11íT'.':év konnosti j.lato,priklaf, i"fi .
:l'*1'.'zvyšování 

aktivity i zvětšování objemu srdce pňi obtíŽich Ň;'fioběhu.
,,Podobně pokouší se duševní orgán, tisní-li jej maIost, slabost, pocit méně..-

nosti, mocnym usilím, aby nad tímto pocitemzvitězi] a zbavil se iei..íAil-1.
Jde-li vyrovnáváni dá|e, nežje tňeba' pokračuje Adle1 hrozí pŤeko;o.il...iY;
v]fše uvedeném pŤípadě se mriže projevit jako chorobná, bezohlea'a .tizai".'i
k níž se mliže později pŤipojit ješitnost a,'risilí pŤekonat zakaždou..nu_J.'.ň".|
ho.., což podle Adlera mriže nabyt až takového rázu, že,,člověk sám již il;;
tak po vyv;fšení, nybrž že se spokojuje s tím' že druh;y k|esá... r..pr.*T
v tomto smyslu pŤekompenzace mriže stát Skutečně ,,dílčí osobností..,.:"t tinaznačil C. G. Jung.

R. Heiss (l964) pokládá komplex za druh setrvávajícího konfliktního sta*:
,,Komplex je druh proměnlivého konfliktu. Pňedstavuje zhuštění, .o'síňení, ioi.
pináni akutního konfliktu... Heiss to vysvětluje takto: ,'To, co vystupuje v kon.
fliktním dění akutního druhu jako momentálni ambivalen.", -o...'lální tlum
a momentálně explozivně nutkavé projevy, dostává v komplexu v silnějších
a slabších projevech habituální charakter... Komplex je tedy setrváva;ící konflikt
spojen1Í s pokusy o,,Ťešení...

Proto lze také ňíci, že komplex je setrvávající frustrace sebe sama, frustrace, jíž
je frustrovany sám zdrojem. Jde-li o komplex viny, dalo by se to chápat i jalo
trvalé sebetrestání, jako pokus o kompenzaci tohoto komplexu' Komplexy, po.
kudjsou nevědomé, se obohacují o asociace, a tím nabyvaji stále většího .o"sahu,
Nikdy však nemohou b]i't korigovány, neboť neovlivnitelny charakter nutkání,
kter;f jako automatismy maji, mriže byt odstraněn až tehdy,jsou-li pŤivedeny
k vědomí (J. Jacobiová, I95./). obvykle tomu napomáhá psychoterapie. Citova.
ná autorka dále uvádí: ,,Je-li komplex tak silně nabit, že do svého obvodu vtáhnc
vědomé já, pŤemriže je apozÍe, pak se komplex více či méně stal jedinfm vládcem
v domě vědomého já; pak m žeme hovoŤit o částečné nebo liplné identifikaci
mezi já a komplexem... V tomto pňípadě, jak prohlásil Jung, člověk už nemá
komplex, a|e komplex má člověka. Podle Jacobiové je možno tento fenomén
pozorovat zejména u mužri s mateňskym a u žen s otcovskym komplexem: aniž
by Ío zpozorovali, stali se jejich náz'ory,slova, pŤání názory,slovy a pŤáními jejicb
matek a otcti, sami se stali jejich hlásnou troubou a nástrojem. ,,Komplex je

,."nlblJ' Potlačením se já brání ťrzkosti: ,,Já má tendenci potlačovat zážitky -

1".*i"r.v' pÍání, lmputzy -, které pŤedstavují ohrožení jeho jistoty nebo jeho
,!*ťJow.jsou odmítány a vylučovány z podvédomí. Takovym potlačením se já
''"ii"ií'..iuzkosti a siísněnosti. Avšak věcinezmizi,ikdyž pŤed nimi zavŤeme

1lil.i.l"e akcentovaná piedstava, pÍání, impulz neztrácejí svym vytlačením

ii],n"*i Svou moc. Potlačené zistává prisobivé a mriže se rozličnym zprisobem
, 
)i],l.*ut. Pudové nebo afektivní napětí nedospěje potlačením k rozpuštění.

lť'.-""a"a stále nevědomě sv j tlak.. (H' Schjelderup, l963)' V této formulaci je

:i.;'.;" či vystižena podstata dynamiky nevědomí, tj. geneze a piisobení jeho

"IiI-ii.iz isou potlačené motivy a s nimi sdružené pŤedstavy, emoce atd.
'."vni.rni 

konflikty. s nimiž jsou tyto jevy spojeny, vystupují jižv dětství' kdy se

nbrevují prvni konfliktní motivy, reprezentující rozpory mezi dětskou pŤiroze-

;;l;i i"h,;*stí, zvědavostí. skotačivostí) a rriznymi omezeními, která ukládá

,."*ir'i okolí spolu s určitymi pÍikazy. Ty v tomto smyslu mohou prisobit stejně

iuí,,au",y, kdyŽ se ditě, které má něco vykonat' musí současně něčeho oblíbe-

ného vzdát. napÍ. hry...- 
Zďrojem silné ťrzkosti se stávají sociální konflikty se Sourozenci, s rodiči

a další. h ak jižv dětství lze nacházet koŤeny r znlch nevědomych dynamismri:

napŤíklad vyše zmíněny mateŤsk! komplex dospělého muže mívá často privod ve

,,ii"-né fixaci matky a Syna' jejíž pŤíčinou mohlo byt nešťastné manželství.

Éodle J. Kagana a J. Segala (1988) existují následující situace vyvolávající

ítzkost,s níž je spojena tendence k její redukci, pňevážně prostŤednictvím nevědo-

mych mechanismri:
_ Máme konfliktní motivy (chceme napň. pomáhat druhfm a současně se

zabyvat něčím, co vyžaduje Samotu, napň' psaní povídek).
_ Proživáme konflikt mezi naším chováním a vnitŤním standardem (napŤ.

když děláme něco' co současně pokládáme za špatné).
- Setkáváme Se S nějakou neobvyklou událostí, kterou nem žeme bezpro-

stŤedně pochopit a které se nemrižeme pŤizprisobit (napŤ. když pŤijdeme do
nového prostŤedí a nevíme, co se od nás očekává).

- Jsme konfrontováni s událostmi, jejichž v1ysledek je nepÍedvídatelny (nevíme
napŤ.' jakého vysledku dosáhneme v driležitém testu' jemuž se máme podrobit).

- Jsme konfiontováni se ztrátou milované osoby (napŤ. když b|izky pÍite|
nebo rodič beznadějně onemocní).

Uvedené situace vyjadŤují konflikty mezi motivy a frustrace motivri' což jsou
podmínky, za ntchž mohou pŤi prisobení potlačení vznikat nevědomé motivace,
tedy podminky geneze nevědomé dynamiky či dynamiky nevědomí, jež v širo.
KeIn rozsahu ovlivřuje jednání člověka.

Driležitym mechanismem dynamiky nevědomí je tzv. regrese (z latin. regres.
sus, návrat, ale také ťltočiště)' tendence k sestupu na nižší vyvojovou irroveĎ,

] |iípuoa dospělého Sestup na infantilní írroveĎ chování, ktery je charakteristic-
K} pro určité typy neurotikri. Z psychoanalytického hlediska se věnoval jejímu
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studiu w. Steke' (|922), kter! o infantilních dospěl.izch Íiká. že.jsou to |i66s vlastnostmi ditěte. Regrese je formou psychické 
"u'uív, 

ale extstu1e l konstitIIx
ní psycho|ogick:f infanti|ismus, napÍ' ženy s dětskym ipí'ou"- ;."a"i. ll l i;mají současně inÍ-antilní dělohu a slabou' často vynechávající *.n.t'uu"J''olji.ll
studoval zejména pŤípady pychogenního sexuálního infaritilis ;.' ""s,.e|
b t doprová,.n ujš" uve<len5Ími organickym i pÍiznaky. 

nu' Ktery nernusi

Pojem psychosexuálního infantilismu vyjadŤuje usirnutí sexuálního vÝv.,iokteré se projevuje tim. že sexuální Život těchto jedincri nepŤekračui. . ;;:'::
dětskych hŤíček.. (Stekel); je zpťrsobován konflikty mezi '.*uarnj,n''i,,i'.T
a s ním spojenymi zábranami, které však mohou vést i k jinym typrim 

"."t;;lSexuální inťantílismus znamená infantilní formy projevu '"*..aí''it'o ži;;.;;:
ho psychogenní forma se projevuje tak, že člověk ustrne na určitém G;;psychosexuálního v1fvoje, obvykle na urovni puberty'

Naproti tomu regrese znamená,,neuvěŤitelny skok.. někdy až na riroveř em.bryonálního života.Infantilní rysy vykazují nejen neurotikové, ut. i 'u.itouuJ'
,,zamilovany se chce Znovu stát dítětem.. (Stekel)' což se projevuje infantilnílili
projevy laskání i Ťeči. Podle Stekela: čím menší je duševní komponent tásky' tímsnáze povede k regresido oblastiinfantilního chování;čím větší je a"s.uniíoJir
v erotice, tím více budou její dětské projevy ustupovat do pozadí. réměr obecnÝm
jevem je vystoupení regrese ve stáňí: staŤí lidé Se Znovu stávají dětmi' cití se znovu
bezbrannyimi. Stekel tvrdi, že každy člověk v sobě nese ',JmbryonáIní duševní
buĚky.. a že každy člověk má někdy pŤání b]i,t ZaSe ditěte;; infantilismy během
klimakteria (u muž i žen) jsou obranou proti stárnutí' jehož se lidé obávají, neboť
naše doba zÍraIlla ňeckou a Ťímskou rictu ke stáŤí a staňec je pokládán spíše za
komického. A právě ze strachu pňed stáŤím se vyvoj zastavineĚo dojde k regresi.

S. Ferenczi (1922), jin!, psychoanalytik, se domn ivá, že regrese je zp sobována
pňíjemnou vzpomínkou na mateŤské tělo' které symbolizije bezpečí a bezsta-
rostnost dítěte: je to vzpomínka na ,,vyhná ni z ráje dětství..' Ú neurotikri mohou
jit fantazie až k nitroděložní foetální existenci.

D ležit]ím problémem je empirickd evidence dynamiky nevěclomí, její objektiv.
ni, zejména experimentální potvrzení, které je pro rnno-hé vi"" presuea čuiici rcž
intuitivní zptacováni klinick;ich zkušeností, které někdy ,y"iá,i ze sptrn]fcb
koncept .jako napň. Freudovo pojetí regrese,ježji cnapéjalo návratk období,
v němž došlo k fixaci libida' a které pŤedpokládá Freudovo sporné pojetí
psychosexuálního vyvoje dítěte. Empirická evidence dynamiky nevědomí souvisí
s počátky jeho experimentálního studia (P. Janet, 1886) a v aátsim v]fvoji se pak
koncentrovala na experimenty s použitím hypnozy.

F. w. H. Myers (1903), jeden z těch' kteňí zkoumali tzv. psychické automatis. í,
my (nevědomím Ťízené psychické aktivity, jako je napÍ. tzi. automatick é psani)
a jiné projevy nevědomí, dospěl k pojmu ',podvědomé já...

Později se snažil S. Freud ( l 898 a pozd.) klinickfmi rozbory prokázat, že ve|kit .]
část našeho jednání plyne z nevědom]ich motivací dan;fch potláčen:imi libidinÓz. '{

pímisklony (tj. tendencemi k ziskávání slasti, které jsou reprezentovány zejména

sexent)'
pxperimentálně, pomoci hypnozy. prokáz'tt|i existenci vlivu nevědomí v cho-

vání individua zejména rusky neuropsycholog A. R. Lurija (l932) a americky

exÍrert v oblasti hypnotismu M. H. Erickson (1939).

Lurija u svych pokusnych osob vyvola| v hluboké hypnoze afektivní komple-

xv s tím, že po probuzeni zhypnozy tyto ',umělé konflikty.. zapomněly. Pak je

ooc1robil asociačnímu testu, v němž má pokusná osoba odpovědět prvním

,lo,,.','"'' které ji napadne, na každé z Íady slov, jež jsou jí postupně pŤedŤíkávána.

Na neutrální slova reagovaly pokusné osoby psychologicky nevyznamnymi

reakcemi, na slova, která byla asociována s vyvolan m konfliktenr, naproti tomu

reagovaly psychologicky vyznamnym zprisobem (napŤ. rriznymi poruchovymi

reakcemi, signifikantními slovy, prodlouženou reakční dobou atd.). V jiné va-

riantě nechal Lurija pokusné osoby produkovat ňady volnych asociací (osoby

měly iíkat slova, která je postupně napadala) a ukáza|o se, že experimentálně

vyvolany afektivní komplex determinoval prriběh asociaci.
Ericksonovy experimenty směÍovaly k pňirozenějším projev m hypnotizova.

nych pokusnych osob' napÍ' k projevu nevědomé determinanty v obsahu kon.
vetzace, Pokusné osobě byla v hluboké hypnÓze dána instrukce, že po probuzení

z hypnozy si všimne, že pŤítomny pan D. marně hledá po kapsách cigarety,
a nabídne mu své vlastní; pan D. si vezme ce|ou krabičku a v roztržitosti ji

Zapomene vrátit, což bude pro pokusnou osobu nepŤíjemné, protože nemá jiné,

a proto velmi zdvoŤile o cigarety požádá. ale v konverzaci s p. D. se o cigaretách
nebude zmiřovat. Po skončeni hypnozy si pokusná osoba skutečně všimla, že
pÍitomny pan D. hledá cigarety, nabídla mu své anaváza|a s ním konverzací. Pan
D' si vza\ od pokusné osoby celou krabičku cigaret a po zapáIení jedné zastrčil
krabičku do kapsy. V konverzaci vystŤídala pokusná osoba celou Íadu témat, ale
často se nepÍímo, avšak drirazně zmiĎovala o kouŤeni' Když se jí pan D' zepta|,
co by momentálně nejraději dělala, zača|a pokusná osoba hovoŤit o pěkném
počasí a odpověděIa, že by nejraději pádlovala v kánoi nebo se v ní nechala
unášet a kouňila(!).

V nevědomém chování se často objevuje iracion lní infantilismus, protoŽe se
v jeho koŤenech uplatřují dojmy z raného dětství' zejména zkušenosti s vÍe|ostí
a láskou nebo chladem a neláskou matky a otce a s jejich obrazem. Tyto zážitky
,'klesají do nevědomí dítěte.. a mohou mít později silny vliv jako ,,nerozumné
chováni... NapÍíklad principiální odmítání autority mriže byt vyrazem nevědo-
mého odporu k pŤíliš pňísnému otci a naopak podÍídivost mriže byt projevem
nevědomého ctění otce. Silná vazba na matku mriže u muže později vyvolávat
hornosexualitu (nevědomá ,,věrnost.. matce)' ale také ,,touhu po dálkách.. a svě-
to.běžnictví, aby ,,vzdálením se.. této vazbě subjekt unikl. Vazba na matku m že
oYt také piičinou '.donchuánství.., ,,dobyvání žen,,. Podle J. G. Leitháusera
(l958) typicky ,,donchuán.. poté, co určitou ženu získá, ztráci o ni zájem a je
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,,štván.. k další: prisobí zde nešťastny vztah k matce z období raného dětstviil
ktery vyvolává touhu po ideální žené a po uznání; takovf muŽ nutkavě hbdi tr:
ideál, ktery neexistuje, a najde-li uznáni, je jeho touha naplněna a ,,váš;;
uhasne... Jde o jakousi iracionální pseudoerotiku: je napň. hledána situace, y |1}
je získáno lznáni, a nikoli plny eroticky vztah. Také u žen se objevuje stáil
hledání ttznáni a uctívání z téchže nevědomlch drivodri: taková zena p|ati uI
svém okolí za ,,posedlou po mužích.., ačkoli je obvykle sexuálně utlumená]
Takové infantilismy jsou také označovány za substituční chování. 

. (

CHARAKTER
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Uvod do problematiky

Ténra clrarakteru má v psychologii zvláštní postavení. Mnozi psychologové je

odnrítají, protoŽe v něm spatŤují zaváděni normativních hledisek, která do

empirické vědy nepatňí. Je ovšem otázkou, zda je problematika charakteru

s těnrito hledisky nutně spojena.
G. W. Allport (196l) je piesvědčen, že mluvíme-li o charakteru, zahrnujeme

vždy morální poŽadavky a ,,upadáme do hodnocení... V tomto smyslu pak
Allport vymezuje vztah mezi pojmy osobnost a charakter jednoduše takto: ,'cha-
rakter definujeme jako osobnost s určováním její hodnoty a osobnost jako
charakter bez určování její hodnoty: charakter je zhodnocená osobnost...

Podle R. Stagnera (196l) pojem charakteru poukazuje na chování individua'
pokud je konformní s místními mravy nebo etickj'mi standarty, vyjadŤuje chova-
ni, které je v souhlasu se sociálními očekáváními. To je ale jednostranně pozitivní
pojetí charakteru ve smyslu charakterní : morálně vyspělf. Hodnocení však
nemusí nutně vycházeÍ z etickych norem, mriže uplatřovat hlediska sociá|ní,
pedagogická a jiná.

T.ermín charakter je odvozen z ňeckého slova, které znamená vryvat nebo. jako
substantivum' VIYP, tedy něco vyrazně vytvoŤeného, čím je jedinec poznamenán,
čím ie nápadny. A v tomto smyslu pak znamená povahu, tj. něco trvaleji
osobitého. K identifikaci individuálních zvláštností' osobitosti, směŤuje klinická
psychologie prostŤednictvím psychodiagnostiky, znižvychází její praxe, psycho-
terapie. Proto pojem charakteru v širším smyslu je v psychologii žádoucí.
A proto také byly v psychologii sestavovány rrizné charakterologle, pokusy
o teorii charakteru, klasifikaci jeho vlastností atd' Jednou z nejstarších je práce
Charaktery Aristotelova žáka Theofr asta, analyzující rrizné chárakterové vlast-
nosti. Existují nepochybně charakterové vlastnosti, jako napŤ. vytrvalost' pňes-
nost' které jsou eticky neutrální. Jádrem charakteru je nepochybně osobní
rnorálka, ate etickymi hledisky se problematika charakteru nevyčerpává.
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Psycho|ogická podstata charakteru

V psychologii se někdy pňíliš ostŤe rozlišují psychologické a nepsychologickécharakteristiky,. ty druhé jsou právě noanoiicl 
"r" 

í p."-i, napr. v oblastiklinické či pedagogické psychologie a v jinÝch obíastech unriwu.,1" psychologie,od nich nelze abstrahovat. Kromě toho irranice mezi charákterisrtxamt prostŤed.nictvím čistě empirick.fch pojmri, jako je napŤ' vzrušiuo.l, zprisob vnímániapod', a těmi' kde se uplatřuje nějaké hodnotícistň.di'k;, ;;iou ostré. Již v takpsychologicky závažné 
.charakteristice, jako napň' extrav..,., ," uplatĎuje jistéhodnoticí hledisko, t.o1iž snoleče.,.kosíjedince' jeho sociáIní angaŽovanost'Za ,,charakteristické..pokládá G' W. Allport io, co tvoŤí individualitu indivi.dualitou, tedy to, co tvoŤí psychologick;Í sv9ráz jeáin".' Á ,"l,"u jeho, tj. jemuv,yrazně pňíslušející zvyky, vlastno.ti p*toi 

",,ii^y 
atd' Jďe tu obvykle o kom.binaci termín vyjadŤujících jednotlivé kategorie psychick ch vlastností osob.nosti (schopnosti, temperament atd.), resp' o určení síly faktorri osobnosti vesmyslu faktorové ana|yzy. V tomto smyslu a s pŤihlédnu.i- 

.t 
tomu, co bylouvedeno vyše, se oul^11je dvojí užív ní.pojmu cha,akt", , psycnobgit(G. Diet.rich a H. Walter, 1912): t. v čistě psychoíogi"kém smyslu uffiiu1. ,,individuálnízvláštnost člověka.., 2. ve smyslu-,'morálniho charakteru.. vyjadŤuje pohotovostnebo nedostatek pohotoyosti člověka jednat podle určiqfch etick;1ich principr!maxim. Běžné je normativně pozitivni pojetí charakteru:",,"t,u.utt".ní člověk...

,, *Ť:niT' 
psychology j e poistata 

"hoi,it",,interpretována rrizně: A. Roback
\Iy)L) cnape charakter jako ,,setrvávajici psychofyzickou <tispozici k írtlumuinsti'nktivnich impulzri'v souhlase , ..gulutiuním principe m,,, cožv interpretaciH. J. Eysencka (1966), ktery spatňuJe podstatu charakteru rovněž ve v li,
znamená tlumení pudovlch impulzri ' [t.ái.tu principu,"uritf 1,;" to nebezpeě.né..), resp. osobní morálky (,ji to nemorální..). cr,á.atte.;á )í 

"t'apán 
u.t'izj;|no|-us9ně jako systém záÉtan projevit pudová hnutí, t"avl"tJ',i.g"ti*i

,,síla Vlile... Avšak v le, jak uí*e, n.-á jen tuto negativni funkci, souvisí nké
s aktivním Prosazováním životních cílí, které jso"u ,'u|ozá|oi'"nu"ž"áj""".i .určitych hodnot, pokládan;ich za nejvice iádouci (zdravi,ur"t'.uvi]rj.J.^^iinc
osobě, k bližnímu či lidstvu vribec átd.)

osobnosti ztotožřují. jak již víme' G. W. Allport, ale také H. Rohrachter (1957),

i,' Ktug"' (l93l)' Ph. Lersch (l956) a další vyznamni psychologové. Poslední

i uvedenych vymezuje charakter jako ,,rihrn duševních dispozic (vlastností)...

Podle antropologa a filozofa A. Gehlena (1956) vyjadŤuje pojem charakteru

stabilní zvyky a sklony, v nichž se projevuje tendence člověka dávat pŤednost

určitlm obsahrim pŤed jinymi, která byla vypěstována v chovou. Toto pojetí

vviadiuje jak1iisi pňechod od mentalistického k behavioristickému pojetí charak-

teiu, podte něhož je to prostě systém naučenych zprisobrl chování, zvyk . Ti,

kteií hledají podstatu charakteru v citech nebo ve vrili, obvykle také oddělují

charakter a inteligenci, což je ovšem diskutabilní.

Domniváme se, že pÍesně vyjadŤuje podstatu charakteru jižzminény Allport,

kdyŽÍiká, že je to ,,zhodnocená osobnost..' To současně znamená' že v charakte-

ru je obsaŽena celá osobnost, všechny její dílčí složky či systémy, jako jsou

schopnosti, a tedy také inteligence, temperament, motivy, postoje. A proto:

..kolik je možnych modifikací osobnosti, tolik je možnych charakterťt, ne více'..
napsa| vyznamny šv1fcarsky odborník na problematiku charakteru P. Háberlin
(|925). Charakter je tedy druh osobnosti, její individuální utvar. Podle Allporta

,,osobnost není aditivní fenomén.., není to inteligence plus temperament plus
charakter apod. Jen v užším etickém pojetí morálního charakteru je charakter
vice spojen s určit mi složkami osobnosti neŽ s jin1fmi, ale pak je současně
chápán i jako složka osobnosti' v niž dominuje ,,síla vtile.. a postoje jako vztahy
k hodnotám.

Podle R. Stagnera (196l, s. 2|4) charakter pŤedevším vypovídá o chování
individua, do jaké míry je konformní k místním mravrim a zvyklostem, tedy
kulturně specifickym standardrim. Pokud jedinec vykazuje akty shodné s těmito
standardy, Ťíká se o něm, že má dobry charakter. To je tedy normativní pojetí,kdy
charakter je chápán jako chování souhlasné s očekáváními, která společnost na
jedince klade. Jindy se použivápojmu ''pevny charakter.., napň. u člověka, ktery
vytrvale sleduje směr své akce, prosazuje své záměry a pŤekonává obtíže, spíše
než by dával pŤednost bezprostŤedním poŽitkrim a pohodlí, kter1f ovládá své
impulzy, spíše než by je uvolnil v nezodpovědném bezohledném jednání' Pojem
charakter je tedy spojován s adjektivy dobrf, pevny (siln1f) a pokud jedinec
vykazuje opak toho, co tato adjektiva vyjadŤují, je pokládán za ,,bezcharakter-
ního.. V psychologii se však takové normativní pojetí charakteru neuplatřuje,
cnarakter zde vyjadŤuje určité charakteristikyjedince, aťpozitivní nebo negativ.

1t. Vystupuje zde ce|á iada rriznych pojetí charakteru, mezi něž patŤí i taková,
xterá se normativnímu pojetí pŤibližují. NapŤ. pojetí H. Gougha, H. McClosky-
ho a P. Meehla (t952) o,,|oziiivní integraci charákteru.., která spočivá v rysech
sociá|ní responzibility, mravní senzitivitě, pevnfch, interně determinovanych
plncipech a dalších znacich. Charakter je tl ztotožřován s vnitŤní determinací
chováni. která je v souhlasu se sociálně aprobovan1|'mi hodnotami, ale nejde tu
o konformismus, nybrž spíše o míru interna|izace kladnych společenskych

Širsi pojetí charakteru,ná H. Ř;;prjn rrqo', kter:f jej vymezuje jako,,rela.
tivni konstantu osobniho citěni a chtÉní hodnot... A konečně charakter s celken
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hodnot a jejich vliv na motivaci jednání a volbu prostŤedk k dosaženi
Stagner vysvětluje tento rozdíl v termínech učení a soudí, že . 

-^.. 'ttE

behaviorist ickÝ.. nňistrrn a že iefrr nnÁán^ nni^+{ !^ ^L^.^|.+^-.:u^]:. 9 ' 'či,t ibehavioristicky.. pÍistup a že je tu podáno pojeti, že '.charakt". j. oigani
zp sob percepce sociálních a etick:fch situací..(Stagner, 196l, s.;'i :Ty
1 o h o t o  a m e r i c k é h n  n q r r c h n l n . o  i e  n l r a . o L + o .  ^ ^ . ^ . ^ | : - ^ - ' ^  ^ I  | - + ' .  

, . .  .  \ , q c
l.luunÍ

:::"..:.::.-:1*::'"":::::::"':j:.Ťi:1|::::"Ť:,-I,P,""3, i"t"g.ouuní ,till
liji:J'j3l,1,i]:"':...*' 

konzistenci a integraci, která je ovlivněna'á-l.duji.tl
činiteli socializace:
- sociální tlak: adaptace očekáváním. pňizprisobení se tomu, Za koho by byl rád 

t
považován, tedy jednání v souhlasu se standardy;
osobní očekávání: adaptace osobním očekáváním, tomu, za koho se sárnpovaŽuje, tedy jednání v souladu se sebepojetim;
kontrola inrpulzri: ,,trestání impulzivních aktri vede k podmíněnému ůtluqu..
a|e to vede dále ke zvyšování tenze, nicméně Ťada lidí tuto tenzi snáší;.*i,i]',i
však vrozené rozdi|y ve stabilitě kortikální organizace, resp. dezorguniáĚ
chování;

- percepční diference: integrita mriže b;ft posilována nebo zeslabována vnímá.
ním situace, což souvisí s dominanci cílri a s ťrtlumem vedlejších poonetrl
(napň' podnikání' které vede k zanedbávání manželství).

Integrita je někdy ztotož ována s pojmem síla v le, v jehož obsahu je pak
spatňováno, nikoli bezd vodně, jádro charakteru: vyjadiuje se tím nejen ichbp.
nost tlumit určité impu7zy, a|e klást si i náročné cíle a b]ft angažován v jejich
dosahování, obecně tedy sebekontrola či k egu vztažná seberegulace činnosti-
není to však elektrická baterie, znižby byla čerpána vnější síla (Stagner, 196l, (
s. 224).

Jakési normativní pojetí charakteru nacházimelžu Platona, ktery zdrirazřo.
val čtyÍi ctnosti: moudrost. statečnost, spravedlivost a uměŤenost. První a po.
slední z nich nepochybně pŤispívají k integraci osobnosti' ale jejich vymezení by
asi nebylo jednoduché. Jaké jsou napň. rozdíly mezi rozumností, moudrostí
a chytrostí?

J. Dewey (l93l, s' 39 násl.) uvádí: ,.Charakter je vzájemné pronikání zvykti,..
a soudí, že život by neměljednotu, kdyby jeho reakce stály pouze jaksi vedle sebc
vzájemně nepropojeny' Vzájemné pronikání zvyk není ovšem nikdy dokonalé,
nejvyraznější je u tzv. ,,silnych charakter ... Šablonovité speializování pťrsobí
proti tomuto vzájemnému pronikání zvykri, které Dewey nechápe jako opaková.
ní reakce na určitou situaci: podstatou zvyku je získaná predispozice k pÍípravě
a zp sobu reagování, nikoli ke zvláštním aktrim. ,,Zvyk znamená zv|áštni cit|i.
vost nebo pňístupnost vriči určitym tŤídám podnětri, stálym apetencím neb9 

"averzím, rozhodně znamenávic než pouh;i, návrat určit]fch akti. Znamená vrili.. 
.

(Dewey, 193l' s. 44). Vrile pak znamená ',celek zvykti.., celek aktivnich dísponc,
které podněcují člověka k tomu, aby činil to, co činí ,,z hlediska osobníbo
aspektu... Vrile je dispozice k činu, tendence k určitfm akt m' je to ,,odpočivajici
energie.., která potŤebuje pŤíležitost, aby se projevila v pohybech. NeníJi tu
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,eková tendence. pak je ctnost buď pokrytectvím. nebo sebeklamem. Pronikání

"uvt,1 
je zprisobováno zobecřovánim zkušeností; z toho vypllvaji obecnější

náa.n..' 
v nichž jsou zahrnuty hodnotíci vztahy. které v podstatě vyjadfují

'netence a averze ortentované na sebehodnocení: .,to je pro mne dobré... ,,to

".,ni 
p'o mne dobré... To jsou ego.vzÍaŽné' ale nikoli nutně egoistické sklony. Já

.e vÝběrově rozšiiuje na my' privodní egocentrismus na allocentrismus: osobní

morálka v'yjadŤuje vŽdy ohled na druhé, pŤinejmenším na některé druhé. De-

wer' v postieh, že podstatou charakteru je v le, je jistě správn5i a je sdílen
i dlrlširni psychology, kteŤí spatňují jádro charakteru v projevech tzv. volních

ula,tno'tí osobnosti, jako jsou vytrvalost, zásadovost, rozhodnost, které jsou

spojeny s Žádoucími zprisoby jednání. Charakter se projevuje pouze činy.
L. Klages (|926) si položil otázku, proč psychologie tak málo ví o lidském

charakteru, a odpovidá na ni, že tomu bylo proto, že byla intelektualistická;
proto ví jen málo o lidskych pudech a vášních. Ale je tornu ziejmě i proto,
doz'nává Klages, že rozmanitost charakterri je nekonečná a jednotná teorie
charakteru je proto nesnadná.

Je-li G. W. Allportovi charakter zhodnocenou osobností projevujicí Se nave-
nek, chápe A. Wellek (|966, s. 28) charakter jen jako , jadernou sféru osobnosti,
zníž č|ověk odpovědně jedná a hodnotí,., a to je cit a svědomí. Také R. Le Senne
(l949) odděluje pojmy osobnost a charakter, za nějž považuje ..vrozené dispozi-
ce.., které tvoŤí nástroj: charakter srovnává s klavírem, 'já.. s klavíristou a osob-
nost s hudební skladbou' H. Rohracher (1956' s. 2) vymezuje vztah osobnosti
g chayakteru takto: charakter je ,,duševně-duchovní zvláštnost jedince..' Írhrn
jeho vloh jako vyvojovych možností. zatímco ,,osobnost je až dosud k vyvoji
dospěvši duševně-duchovní zvláštnost.., tedy vysledek. produkt vjlvoje. PÍísně
vzato by však bylo možno vyznam obou těchto pojmri také zaměnit. VnitŤní
tntegrita mriže bjrt posilována nebo zeslabována vnímáním situace, což souvisí
s dominancí cílri a utlumem vedlejších podnětri (napŤ. dominantní zájemo pod.
nikání a tlum podnětri t]fkajících se manželství nebo rodinného života).
.Parapsycholog H. Bender (1976) nastínil zajimavé téma vyjadŤující Ťadu

záhad, totiž charakter a osud: charakter je to, co člověk činí, a osud je chápán
Jako něco nevyhnutelného. co se uskuteční nutně, nezávisle na rozhcldování
subjektu, ale také jako něco, co je jako jakási predestinace zakotveno v povaze
subjektu. Mohou to b]ft napÍ. zážitky z raného dětství, které určují dalši v]Ívoj
j:o'n"'., napŤ' jeho nejistotu či agresivitu. NapŤ. určité vyristěni tzv. oidipova
Komplexu zak|ádá,,nutkavé opakováni..: pŤíkladem j e žena, která zruší zásnuby,
otáli vdát se za svého dalšího partnera, její matka ii ji nepŤála mít, její otec ji,bránil; 

u této ženy vznikla nen'ávist k mátce a pŤíchylnost k otci, což pak bylospojeno s pocity viny' které byly posléze potlačeny, a dívka se stala hodnou
ucerou. Spolupotlačena však byla pŤíchylnost k mužrim vribec, a vznikla tak
Porucha v proživáni erotick ch kontaktti; každy pocit byl proživánjako provi-
lění, a to se pňi každém setkání s mužem opakovalo a prisobilo jako nevědom]f
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motiv vyh] bání se jim. Freud však zŤejmě jev nutkavého opakování nadhodno.
til, neboťjsou lidé' kteňí to pŤekonají. osuáové však mriže il;í,t u.o,.n. hotr,^^.xuální vyladění, které u muže souvisí s ''ženskym hypothalam"*:..-[Jir".l'li?i.:

iilT::iJffi .T,"#i*: i;'ff i !,| ),|."nu,, 
již v o bdo b' áo i. o" .i]'l!l

Svérázné je psychoanalytické pojetí charakteru, vycházejici:'|*1". v1fvojelibida (sexuální energie) na určitém stupnijeho raného 
",'** "yyq 

procháánásledujicími stadii: orálni (z|at. ,,os,., rista - l. rok života s; uia,n,(Z |Ílt. ..2n1rcrlÍiť-2.-3. rok);genitální (zahrnujiciznámyoidiprlv k"^pí;;;;.;-:. '";;i,!ili.i.V orální fázi, kde zdrojem stimulace a orgánem kontaktu sea kde probíhá kojení, se objevuje nei|.ve."c9ptivní stadium (.á:"í:"..lJ;i:;:.i
agresivní stadium (kousání).a utváŤí se,'pradívěra..nebo,,pianecuvera... Fixa.ce vede k vytvoŤení tzv. orálního charatteru (pasivita, závislost, potŤeba péěea kontaktli, lásky a egocentrická citlivost). F. Goldman-Eisler (1950) zkoumalhypotézy o vlivu pňedčasného odstavení kojence a stanovil dva typy: orálněsaturovany (optimismus, velkorysost, družnost) a orálně frustrovany (pesimis.mus, nejistota, lzavÍeni se do sebe). Data získan á anamnézotr a sebepozorová-ním šetienych osob faktoroval a získal faktory orálního optimismu a pesimismq
1t9 yÝse uvedené syndromy se neobjevily. R zné znakyo.álního charakteru našlii další badatelé a H. Thomae (196|poivrdil teziE.H. Eriksona (1950) o ''pra.d věňe.. a ,,pranedrivěŤe... Análni charakter (K. AbrahaÁ, š' p,.ud, 1905)vyj.1liuje zejména poTŠ. k vlastnictví (dítě bere své exkrámenty jako ,,darrodičrim.. a mriže je zadržovat,aby rodiče ,,trestalo.. - z této,,retenční tendence..se vyvíjí sklon ponectrriv.a1 s1 vše pro sebe) á vyjadÍuje se pedanterií a skrblictvím,což se promítá i do erotick]/ch vztah : takov]/ muŽ se vriii ženě chová ,'itzkostněa zdrženlivě, neboť je ovládán pocity' že ženy od něj chtějí pŤíliš mnoho.. (J. G.Leitháuser, 1958). v obdobi oidipova komplexu je ,á,ia dítěte na rodičeopačného pohlaví posléze vytěsněna vlivem strachu z trestu a docházik identifi.kaci s rodičem téhož pohlaví, a tím k introjekci určit;fch pŤíkazri a zákazil, coŽ

se stává základem pro qfvoj nad-já, které reprezentuje etici]f aspekt charakteru.Teprve po interindividuálně rrizném obdobi latence .. pr"á*ci"m libida stává
heterosexuálně orientované chování.

Formov ní charakteru: individuálni rozdi|y se objevují uŽ u novorozenct\
avšak zvětšují se věkem vlivem zkušenosti. Charakter ,áy poá.iui,,Jro.mují
individuální zkušenosti, což je empiricky dokázáno nul","nyÁi souvislostrnr
mezi určitymi rysy charakteru a určit]fmi zkušenostmi, nupr.lá" o-*"ui'ro'ti
citové deprivace v raném dětství a formování agresivní, citove íuuir"i-o'ouno'u
apod.

- Tuto skutečnost po1vrzují zejrnénapŤípady patologicky za|oženychindividuí.
Zminime Se tu Za všechny o pňipadu ,,|aráubicl ého rozpirovače.. josefa Ku|iku
primitivního individua s ne<lokončenym základním vz.děláním, polymorfně se.
xuálně deviovaného, kter si vedl deník pln;f perverzních sadistickÝch fantaat.
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Nlejprve se pokusil zavraždit jistou ženu a po propušténizvézeni, po deseti letech
vaz'by, jako voják-dezertér brutálně zavraždl| dva mladé chlapce Ťeznicklm

nož'etn a pak je sekerou rozsekal. Nejprve nad jejich zohavenymi těly opakovaně
onanoval a pak jim vyřal vnitŤnosti, které opekl nad malym ohněm, aby je mohl
."ochutnat... Po tomto činu byl chycen, odsouzen a popraven. otec tohoto vraha
byl sám sexuálně perverzní (zneuživa| napň. své děti), násilník a surovec i vriči
svynl dětem, které posílal krást a surově je bil' když se jim krádeže nepovedly.
V sadismus vystupĎovanou agresivitu lze najít i u jin;fch zločincrj podobného
druhu, v jejich anamnézách |ze také najít surovou ,,vychovu.. a nedostatek
rodičovské lásky.

Existuji r zné charakterologické systémy, vytvoÍené zejména německymi psy-
cho|ogy-charakterology, kteŤí se orientovali na vnitŤní duševní život člověka
a na jeho vzÍah k lidskému zprisobu bytí (L. Klages, Ph. Lersch, A' Wellek
a da|ší). Pozoruhodn1f je také systém, ktery vytvoŤil francouzsky charakterolog
R. LeSenne (l949)' podle něhož,.chartakter označuje soubor vrozenych dispo-
zic, kÍeré utváňejí mentální kostru člověka..'

Za nejpropracovanější je považována zejména Klagesova charakterologie,
systém analyzy stavby charakteru. Klages se zabyval také grafologií a vytvoňil
vyznamné pojetí psychologické interpretace rukopisu. Charakter chápal jako
.'individuální já.., které je produktem stňetávání protikladnych sil života a ,,du-
cha... nepŤitele života, ,,hloubky.. osobnosti a životu cizi raclonality. Teoreticky
či lépe Ťečeno filozoficky je Klagesova charakterologie za|ožena na protikladu
dvou tendenci, z nichžjednu reprezentuje život-duše a druhou život destruujici
,,duch... V dynamice charakteru zd razřuje Klages zejména funkci citri a chtění.
Avšak tomu oponuje jiny vyznamny německy charakterolog w. Arnold (1969):
chování člověka je nepochybně určováno pŤedevším zp sobem vzrušivosti citri
a snah; city a chtění jsou nepochybně dva fundamentálni zprisoby proživáni, a|e
funold se táže, zda je tím fenomén duševního dění vyčerpán. Závéry z,bva|t
o vnitŤní dynamice cit a snah jsou zatiženy nedostatky introspekcionalismu
a empiricky je nelze objektivně dostatečně ověÍit. Proto jsou v současné psycho-
logir mentalisticky orientované charakterologické systémy spíše nahrazovány
psychometrickfmi pojetími individuálních rozdílri, které jsou ovšem zase spoje-
nY s jinymi problémy, jako je vhodnost použitych metod a zď1ména omezené
rnoŽnosti měŤení psychickych vlastností osobnosti. Velké problémy činí také
vlmezení a rozlišování rriznych rysri charakteru. Jaky je napň. rozdi| mezi
zásadovosti a neustupností či tvrdohlavostí, lze sice vymezit lexikálně, ale psy-
chologické odlišení ie často obtižné, ne-li nemožné.

Francouzsk1f chaiakterolog R. Le Senne (|946, |94g), o němž tu již byla
zmínka, se pokusil podat následující typy charakteru,které popisuje takto:
- NervÓzní typ: vyznačuje se rychlfm stŤídánim citri, potŤebou si|n1fch citovych

dojnrri a citovostí vribec; vyhledává proto rád Senzace' ale jeho city jsou
nes |é; je impulzivní, náladovj,, neprakticky, má nedostatek smyslu pro



chápání druhych; historick]fmi pŤíkIady tohoto typu charakteru jsou: Baude.
laire, Byron, Gauguin, Wilde.

- SentimentáIní typ: vyznačuje se silnou emotivitou, špatnou adaptabilitoq
utěky do straní, lpěním na minulosti (zvláště na,enlocigennlcn vzporni.
kách), pesimismem, častou skleslostí; má obsahově boháty, ur. *il,]*.i^l.
akcentovan:iz citov:i' život (historick mi pŤíklady jsou Kierkegaa'd. R; ;ilRobespierre).

- Cholericky typ má rovněž bohaté city, ale obrácené navenek, vybušné a těžkoovladatelné' je smyslrry, eroticky za|oženy, má rácl společnost, Je rao populár.
ní, je praktick;i. občas pozuje a je myšlenkově a morálně oosti nou."i].
realisticky založeny (historickymi pňíklady jsou Balzac' Casanova' Ř"u.r"j-i'- Vášnivy typ:je exaltovan]i, ov|ádany nějakou vášní, celkově dynamick}',;;:
gicky, obvykle tvrdy a bezohledny' ale má několik variant (historicky ( io,,i;.
to typu patňí sv. Augustin, L. N. Tolstoj).

- Sangvinicky typ: koresponduje s vyhraněnou extraverzí, rlobŤe se ovládá, aleproblémy reflektuje jen mělce (pŤíkladem je Machiavelli).
- Flegmatick]il typ: je vcelku aktivní, ale málo emotivní, lpí na minulosti, je

chladn1i' často pochybovačny (pňíklady jsou Darwin a Kant).
- Apaticky typ: je stereotypní, konzervativní, sklesle laděn]f a těžce se prosazují.

cí (historickym piíkladem je Ludvík XVI.).
- Amorfní typ: je vitálně a egoisticky za|oženy, ale se slabymi city a slabou

aktivitou a pomalymi reakcemi (pňíkladem je Ludvík XV.j.
Le Senne vyšel z Heymansov:i,ch typri temperamentu a osou jeho typologie je

zŤejmě povahová dimenze i ntroverze-e xtraverze.

Charaktera osobní morá|ka

NěkteÍí psychologové zabyvajíci se charakterem spatŤují jeho jádro v osobni

*"..rtce' ti. ve vztahu individua k hodnotám a etickym normám. To je, jak jsme

;;l naznaÓili. poněkud írzké pojetí, neboť projevujeJi se v charakteru osobnost

1^t.o ..l"k' existují nepochybně vlastnosti osobnosti, které jsou eticky neutrální.
,Ňapiíklad 

vytrvalost neznamená nic eticky pozitivního a její opak nic eticky

negativ'.'ítro, máme-li tím na mysli napŤ. vytrvalost chodce nebo běžce. Totéž

olíi nupr. pro odvahu nebo statečnost a jejich opak: statečni mohou b''t i lidé

jinak nemorální.
G. Murphy (I9a7) definoval charakter jako ',integrovany systém rysri nebo

behaviorálních tendencí, ktery umožĎuje reagovat relativně konzistentním zpťr-

sobem s respektem k morálním požadavkrim... To odpovídá lidovému pojetí

,,charakterniho.. u ,,bezcharakterního.. člověka' avšak je to psychologicky pro-

Ú|ematické z drivodri, které jsme již uvedli' Je-li charakter vztahován jen k osob-

ni morálce. vyjadÍujejeho pojetíjenjeden aspekt charakteru. Podstata charakte-

ru je tu obvykte hledána ve vlastnostech vlile (filozof I' Kant, ale i někteŤí

psychologové, jako napŤ. charakterolog E.I]titz a další). Takové pojeti pňede.

vším vyvolává otázku, co je to osobní morálka (',osobní étos..), ta souvisí

s otázkou morálniho indiviáua, jimž se zabyva\i i psychologové (J. Piaget, L.

Kohlberg), jejich pojetí se však liší. Nicméně rozlišují rrizné stupně vyvoje osobní

morátky. Souvisí s pojmem princip morality (analogie principu hédonismu a psy-

choanaiytickeno prin|lpu 'eatity), ktery je chápán jako princip regulace chování,
za|oženy na zprisobilo.ii b.át vlednání zŤetel k etickym normám, což je v praxi
postup od egocentrismu k allocentrismu (ohled na blaho druhych), od egoistic-
kého k prosociálnímu jednání'

J. Piaget (1961) rozlišil dvé stadia morálního vjlvoje dítěte: l. heteronomnt
(je<tnání'je ...čouá,'o normami pŤevzatymi od druhych lidí, zejména rodičri)'
2. autonJmni (jednání je určováno již zvnitŤněnymi normami). StupeĎ morální.
ho vyvoje je tedy určován mírou zvnitŤnění etickych norem: nejprve tyto normy

Prisobi iarl uncísi sankcionované tlaky, jako dodrŽované pÍikazy,1ejichž piekro-
čení je i,..tá,,o; vyšší irroveĚ vyvoje pŤedstavuje jednání, kterého dítě dosahuje
až ve školním uÉpu, tay ;"dnání je regulováno již zvnitiněn mi normami, jež tak
vYstupují jako samo,rejmé. Nejprve se tedy dítě podŤizuje vrili dospělych, aby se
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vyhnulo trestťtm, později jsou etické normy v jeho vlastní vrili již obsaŽeny. o .",il
,,cely morální v]fvoj je stupřovitym narristáním proces zvnitŤřováni eili interiol Irizace morálních norem.. (H. Muszy ski, 1983). To se však projevuje i jako ay"]r
druh morálky dospěI!,ch: jako ustrnutí na rovni morálního vyvoje aitete (,,kreJ,
Se nesmí, protože je to trestné - a mohl bych bft potrestán..) a jako vyšší urove;.
kdy morální regulativy jsou součástí psychické regulace jednání 1,,krást i
nesmí, protoŽe je to hnusné - b1ft zlodějem se mi pŤíčí..).

Zdá se, že většina lidí zristává na infantilním stupni morálního v]fvoje a pokud
jedná v souhlase s etick]fmi principy, tak proto, aby se vyhnula nepŤíjemnosteq
ÚroveĎ morálního vyvoje dítěte se obvykle zkoumá tak, že dítě hodnoti, pooáva
,,morá|ní irsudky.. o jednání hrdinri povidek' které jsou mu vyprávěny. Avšak od
morálního souzení k morálnímu jednání je ještě dlouhá cesta a také tento
vyzkum, jako mnoho jin]fch, které jsou v psychologii prováděny, trpí určitou
umělostí. V pŤedškolním věku je vztah dítěte k morálním normám analogickÝ
vztahu k pravidlrim skupinovych her' Interiorizovanjl systém eticklch norem
vytváňí osobní morálku jedince, která je někdy též označována psychoanalytic.
kym pojmem Super-ego a která se stává integrální součástí v1ivojově vyšších
forem regulace jednání, jež se též označují jako vrile (volní regulace jednání).
V tomto smyslu se ,,morální charakter.. v podstatě vyčerpává ve vlastnostech
vrile, alejako projev vztahu k hodnotám setéžtykápostojri jedince. V souvislos.
ti s tím se opět vynoŤuje otázka vztahu charakteru a jednání, která je obdobou
vztahu osobnosti a role. Podle behaviorist je však tento rozdílvytvoňen uměle
a charakter se projevuje zprisoby jednání, což tvrdí i umírněny behaviorista
R. Stagner. Také v praxi soudíme na charakter člověka podle toho, co činí,
a nikoli podle toho, co Ťíká, i když je to mnohdy zaměřováno. Nejedná.li člověk
tak, jak sm1i,šli, je to již projevem určitych rysri jeho charakteru, neupňímnosti,
pokrytectví, zbabělosti apod.

Někteňí psychologové rozlišují ,,pravy,, a ,,nepravy.. charakter, ale to je po.
chybné, neboť neexistuje ,,vnitňní.. a ,,vnější.. charakter, n1fbrž jen jedin charak.
ter' ktery se projevuje činy. W. Arnold v tomto smys|u hovoňí o ,,empirickém
charakteru".

Pojem nepravych vlastností člověka nacházime již u francouzského moralisty
F. de la Rochefoucaulda (1705), autora vyrokri ,,Naše ctnosti jsou ponejvíce jen
zakuklené neŤesti.. a ,,Místo abychom se snažili byt, co pŤedstíráme, snažírne se
pŤedstírat, co nejsme.., jimiž vyjadŤuje rozpornost člověka. Říká ate také: ,,Slovy
m žeš zatajit, co chceš. Skutky tě prozradí... Filozof F. Nietzsche zase poukáza|
na to, že mnohé ctnosti jsou jen projevy ,,v le k mocioo a napsal velmi vystižně:
,,Vaše píle je ritěk a v le zapomenout sebe samé... VyjadŤuje tím psychologickou .
skutečnost, že mnohé ctnosti mohou b;ft jen projevy kompenzace pŤání, nikott
vědomou rea|izaci určit; ch hodnot. Psychologicky je tu rozdi|, prakticky ovšern
velmi těžko zjistiteln;f, etick! rozdil tu není, nejde tu vysloveně o pŤípad oznaěo.
vany slovy ))z no|fze ctnost..' nybrž o nevědomou motivaci. Charakterové vlast.
nosti vyjadŤují tedy to, co člověk činí, nikoli to, jak smj'šlí.
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p. Baumgartenová (1933) považuje za ,.pravé charakterové vlastnosti .. ty,

, . .oré iSoU člověku imanentni, .u,o,"né a kte;é pÍedstavuj i jeh.o . 'pňirozené vlohy

IT;.";;..;. a"s"t i"t"vych vlastností je málo, charakte1jak jsme již naznačili,

l^"j#;i;; zkušeností, je pňedevším pio<tuktem vychovy. Lze Íici, že utváíení
,i)i,il i," á.",*i"*áno fungováním postoj:]' .,j:}o9n:tících 

vztalr , a ty
..]]''-".i.ai"ě 

formovány v.fchováu a sekundárně da1šími zkušenostmijedince'
,'";..H;i;6 (96.|) k torrrtr uvádí: na utváiení charakteru se podílejí naše

r,"i"""."i'-kdo 
piiznává vysokou hodnotu lásce k bližnimu' vyvíjí u sebe jiny

^Lrť2kter neŽ Íen, roo ji poitádá za nedrileŽitou; ,'hodnoceni ná|ežeji k charak-

::j' :; ;ili *te, ze raiaacharakterová vl astn ost a každy charak ter j ako celek

:.-::.,;;;;Ji,oo hodnotu a že charakterové vlastnosti mohou mít praktickou

|'?i"it'.ia"otu. Mezi největší životní hodnoty, jak dokazují vyzkumy partner-

lt,1,.t' u'.utlri. patŤí lidské charaktery.
"",p,oto j. drileŽitym aspektem osobnosti p rosociáIní chovdní,v němž se uplat u-

rr ""j"'"u'r 
cíle, napÍ.'uspokojování potŤeb jinfch 1idí, ať už jedincri či skupin.

PÍík ladem.1epecovaníod. ' t ' o . .o ,ob . ' , k te rénenímot ivovánoz i skem,není
o,",.r .or.*obŽiuy,jdenadpovinnost i ,kterépečujícímá.Zdáse,žeprávěonen
ii"ll 

"'p.tt 
tidskékro charakteru, onen pňechod o<1 egocentrismu' ktery jSme tu

yi-"|^Á^t'ti, je spojen se schopností pŤinášet oběť, zÍíci se vlastního blaha či

dobra ve prospěch dobra jiné osoby. Tato schopnost, jak ukáza|a vyvojová

išv"norogi". se objevuje až u dítěte staršího pŤedškolníh-o věku.
.-'Á 

1oujď,poo*i''"t.ie člověk schopen prosociálního chování? G. C. Homans

(1961) a jiní sociálnip.y"t'otogoue;e {om1ivaji,žeprospolečenské 
činnosti jsou

zprisobem realtzace.víastnícli cílri, tj. allocentrismus je zvláštním pŤípadem

egocentrismu. Jiní .o uyltaauii jako dísledek osvojení si systému spo|ečenskych

hodnot (L. Berkowitz,"Í963)."ršychologwé zkournali pohotovost v poskytováni

pomoc i j in lm l idem(B.LatanéaJ .M.Dar ley , l970) :v r r i znychs i tuac i chby lo
pokusnym osobám pi"a*i.a.'o, že je někdo ,r'anén nebo je v nebezpečí (požár.

havárie apod.); ukalalo se, že driležitym činitelem je počet ričastníkťr takové

události: když bylo Írčastníkri více. pravděpodobnost poskytnuti pomoci se

zmenšovala; kdyŽ byl jedinec sám, naopak se zvětšovala. Vysvětlovalo se tc

rozdělením odpovědnosti i na jiné osoby. Avšak tyto nálezypodle J. *.'|:::o:,

ho (l976) odporují mínění, žei prospolečenské činnosti závisejí na tom, Co zan(

jedinec získá (Homans). neboť v daném pŤípadě je osoba.vykazuje právě tehdy

kdyŽ se cítí byt sama odpovědna a není pozorována jin mi' Získává ovŠen

uspokojení z pocitu hrdosti nad svym činem.
D. o. Hebb (1969) zase vyslovil hyp";;;;'e prospolečenské činnosti (posky

tování pomoci, obětování se) jsou ,utoz"ny nigin".uli,u.i obrazu vlastní osob

a je možno pozorovat je i u zvíŤat, nupr.,"^!i'i;";'ú' delÍjnri a dalších druhť

pŤičemŽ takové 
"t'o*",i" 

otouct.a nelze vysvětlit ani skupinovou obranou, ar

instinktivním mateŤsk.Ím chovánín.
J. Reykowsk i 0g1Á)'a )iní varšavští psychologové, kteŤí se problémem prospc

bč;..kĚh;''"a".áí, zabyva|i systematicky' vyslovili hypotézu, že pohotovot
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k prospolečenskému chování je d sledkem pĚesvědčení, že vnímaná osoba jnp.,
podobná ,já.. se nacházi v nepÍíznivé situaci a že pohotovost pomoci jiné osoŇ
je tím větší, čím více se vnímaná osoba podobá ,já... HypotéZu potvrdil 

-t

Karylowski (|973), ktery vyzkumem děvčat zjistil, že vynakládají vice usílí ni
ponráhání svym kolegyním' o nichž jsou pňesvědčeny, že jsou jim názoroul
blízké. Také klinické zkušenosti potvrzují, že |idé mají tendenci poskytovai
pomoc a péči osobám, které se jim zdají b1i't podobné ve smyslu obrazu vlastního
já (L' J' Saul, l960).

Altruismus mriže b1i't také drisledkem trestáni za projevy egoismu: chování
tykající se vlastního uspokojení je nyní pňenášeno na rodinu, pÍátele, spoluobča.
ny atd. - jde tu o jakysi piesun uspokojení, protože vlastní uspokojování je
asociováno s uzkostí. obětování se za vlast, ideu apod' je podle někter ch
psychologri za|oženo na ,,personifikovanych symbolech.. (vridce, otce národa),
kolem nichž se koncentrují určité normy, které mají imperativní povahu
(Reykowski). Avšak to, co zatím psychologové objevili' se t1fká jen někter'.fch
pňípadri altruismu, resp. prospolečenského chování.

Podstatou morálního charakteru je jistě svědomí, na sebereflexi za|ožené
,,internalizované morální Íízení individuálního chování.. (J. Aronfreed, l968),
projev procesri vnitŤního sebetrestání a sebeodměřování, za|oženy na pocitech
povinnosti, hrdosti, viny, studu a lítosti' Svědomí nutí člověka. aby se něčemu
nepňípustnému vyhnul, a jestliže egoistické impulzy byly silnější a dopustil se
něčeho nepŤípustného, trestá jej vyčitkami. Vyh1fbavé chování se vytváŤí v labo-
ratoíích podmiĎováním strachu z bolesti a zakázané prisobí jako zábrana, je-li
asociováno s rizkostí, ale na rirovni praxe je věc složitější a neprobíhá tak
mechanicky jako v laboratoiích. Jak jedinec zvnitŤřuje morální normy a spole-
čenské hodnoty a jak se toto zvnitŤnění uplatřuje v Íizeni jeho jednání, není
dosud spolehlivě vysvětleno. Zák|adními emočními komponenty svědomí jsou
pocity studu a viny, ale ty jsou spojeny jen s trestnou funkcí svědomí, jehož
podstatou je zŤejmě symbolizována autorita. Jsou mnohonásobní vrahové, kteÍí
nemají v1fčitky svědomí, protoŽe se jejich činy nedostaly do konfliktu s určit mi
hodnotami, jelikož tyto hodnoty nepňijali za své. Svědomí se utváŤí a ťunguje ze
zvnitŤněnych hodnot, jeho psychologická podstata je vcelku totožná s šíÍeji
pojatym konceptem Superega s tím, že vyjadŤuje již jeho stŤetnutí s desaprobo-
vanymi, ale intenzivnimi vnitÍními impulzy. Svědomi se ozyvá,nejen když člověk
učiní něco, co neměl (kdyŽ pohnutka byla silnější než zábrana), ale í když
neučini| něco, co učinit měl (závazky, povinnosti)' V tomto smyslu svědomt
vyjadňuje konfliktogenní povahu lidské psychiky.

Charakterologie L. Klagese'

VÝznamny německy filozof L. Klages, ktery vynikl jako charakterolog, grafolog

],""*n"r.n vyrazu, Žák F. Nietzscheho, je také autorem pozoruhodného cha-

l."t.l,'.r.,'il.kého systému (1910, 1928). Vlchodiskem této charakterologie byla

i"rlnnk Klagesova metafyzika života, jednak pronikavé postŤehy tfkající se

i'J,ol"n po'iut'. Jeho dílo mělo značny vliv na pŤedstavitele německé charaktero-

;tt Stofy pfr. Lersch, E. rJtitz, R. Heiss) a teorie vrstev (E. Rothacker)'

K.íug.,ouu c-harakterologie je pokusem o systémové pojetí vlastností osobnosti.

V.íastnost je vždy stránkou něčeho, nikoli částí: listy jsou částí stromu (a proto

od něho odáetltetné1, ale barva listu je jeho stránkou, stejně jako jeho tvar je

|nou iet'o stránkou. Veškeré vlastnosti' ať. lž věci nebo charakteru, 1ze sice
"ro,lišo.,at' ale nikoli od sebe oddělovat. Charakter je rozlišující vlastnost bytosti.

Psychologie-Klagesdrisledněužíváslova,,Seelenforschung..,,,zkoumániduše..
- je zcelavěci kvalit a metodicky se liši od pÍírodních věd. Člověk se jako bytost

vyznačuje tím, že má vědomé já, a fidskf iharakter či osobnost je určena jako

individuální já (,,Selbst..). Charakterologie má pak co činit s vlastnostmi osobní

svébytnosti. Klages cituje Goetha: ,,Hiavním rysem charakteru je rozhodné

chtění, bez ohledu.,u pi*o abezprivi, dobro a zlo, pravdu a omyl... Morální

h|edisko nesmí uyt zamořováno s charakterologickym (Klages, 1937, s. 14): pro

psychologa je dělení na dobré a zlé stejně neplodné jako pro botanika dělení

rostlin na byliny a bylí. Charakter člověka se vyznačuje určitou skladbou, v níž

lze rozlišit následující složky:
- Látka: jsou to veškeré schopnosti osobnosti (paměť, chápavost, síla vrile,

jemnocit a další), které jsou dány v určité míŤe.
- Struktura (vlastnosti skladby či tektonika): jde o vzájemné vztahy mezi vlast-

nostmi a jejich celkovou chaiakteristiku, jako je jednotnost nebo nejednotnost

či dokonce rozpolcenost, pevnost, vytvoŤenási (,'Ausgeprágtheit..) u j"ji:l

protiklady. Rozhodující je tu vztah popu dtt a zábran a s tím související

vzrušivost citri a vrile. M"'i tě.i.o vlastnostmi a schopnostmi nejsou bezpr.o-

stŤední vztahy (""pi. ,iuua pu.cť se mriže snášet s více či méně vyraznym

temperamentem).
- Kvalita (svéráz): svéráz člověka je

s vrilí vytváÍi zi my, nejdriležitější
zakotven ve vlastnostech citťr a Ve spoJenl

jsou však ,,popudové pružiny.. (',Triebfe.
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l dern..)' neboť pr běh životních proces je určován popudy a odporem vg6inim vytvoŤeniim. Popudy jsou napŤ. pocit povin''o,li u svědomitost, 61.mohou existovat také tlumivé popudy (,.Hemmtrienfedern..), juto láskaiI
spravedlnosti' věrnost pŤesvědčení, pevnost smyšlení a další.

- Vlastnosti chování (,,Haltungsanlagen..): jde o vnější projevy osobnosti či,,v|astnosti jednání.. (,,Eigenschaften des Benehmens..). jako jsou napŤ.: pro.
stoňekost, všetečnost, drzost, smělost, žvanivost, ostychavost (plachost), roz.
pustilost (nevázanost), rozvláčnost; toje vnější stránka charakteru, tzv','styč.
né vlastnosti.. (,,Verkehrseigenschaften..), kterych je bezpočet a které je nutno
odlišit od podstatnych rysri (,,Wesensziige..). Jde tu tedy o jakousi analogii
povrchovych a pramennli'ch rysri R. B. cattella. p. Helwig (196j, s. ttly
označuje tuto kategorii vystavby charakteru jako ,'prisobení charakteru na
život společenstvi...

Poznámka: Klages si však v podstatě, jak zdrirazřuje právě Helwig, nekladl otázku'jaké ,,věcné|aktory..jsou v podstatě rriznlch vlastností charakteru, napŤ. čim je určována lakota, ále zkoumal
podstatné znaky lakoty u jejich rriznych typicklch projevrl. Uvedeme zde několik pŤíkladri, jak jc
podal sám Klages. resp. jeho interpret B. Wittlich (l94l):
_ arogantnost: vlastnost chování vycházejici z popudu rozšíŤení já (spontánní egoismus); je to

zrařující kritika vycházející ze sebezbavování se odpovědnosti a z dom1|šlivosti;
soucitnost: reaktivní sklon k oddání se, ev' duchovní sebezdriraznění na základě kŤeséanské etiky;_ ctižádostivost: popud k rozšíŤení já (spontánní egoismus), ponejvíce nedostatek reaktivního
sebeodevzdání se; ,,soupeŤivá potŤeba uplatnění.. (Klages), závislá na hodnocení a nárocícb
druhych;

_ Žárlivost: popud ke Znovuustanovení já (reaktivní egoismus) a spontánní sklon k odevzdání sc;
<lvo.1aká vlastnost, ,,egoismus lásky..ze zranětlé sebetásky, vyvstávající pocit nedŮvěry až k nená.
visti, gradace schopn]i. odpor proti tomu, kdo se jeví jako jedinec upŤednostřovan]f milovanou
osobou; dvojakost vychází z toho, že v lásce je piítomna touha po odevzdání se (uvolnění)
postavená proti vrili k majetnictvi (vázanost);

- dobromyslnost: pasivní sklon k oddání se ve spojení s nedostatkem duchovní vazby a egoismg
často doprovázená drjvěrou: ,,dobromysln1!' je snášenlivy a nikoli podrobiv .. (Klages)'

Driležité jsou tedy zejména vlastnosti vztahri, které tvoŤí: l. osobní vzrušivost
v le, 2. osobní vzrušivost cit a 3. osobní schopnost vyjádňení (projevu,,'natu.
rel..). Podle B. Wittlicha (I94I, s.8 násl.) lze tyto vztahy vyjádŤit následovně:

pudová si lav z r u s t v o s t v u l e : L  , -oopor

. vzrušivost vrilescnopnost proJevu' odpor k projevu

. živost citu
!zrUStvOSl. CllU : ;-,---=-i-n louoka c r tu

Podle Wittlichalze pak Klagesovy kategorie vystavby charakteru stručně popsatÍ
takto:
- látka ,,co má..,
- svéráz - ,,co ho pňivádí k jednání.. (tedy systém popudri),
- struktura - ,.iak se vlastnosti navzájem snášejí..,
- vlastnosti chování - ,jak se chová ke svému okolí...
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Rozhodující je zaměŤení osobnosti, tj. popudy, které vystupují jako ,,volní
gÍičiny,,, coŽ je vic neŽ pňíčina pohybu. Jejich celek' jak už bylo uvedeno, vytváŤí
.''svéráz 

charakteru.. (,,Artung des Charakters..). ZaméÍeni vyplyvá z poměru

dvou základních životních tendencí: k oddání Se a k prosazení se' ZtoÍlo vypl;|vá

dvojakost lidského chování, napŤ. věcnost mriŽe plynout Z ''rozumnosti.. myšle-

ní. ale i z vnitŤní oddanosti. Vše živé je oduševněno, jen člověk je oduchovněljl
- duch je protikladem života. Lidské byti lze tak vyjádŤit tímto schématem:

oddání se - život <=--} duch _ sebezdriraznění

pudy

,,Es"
zaJmy
,,Ich"

Tyto dvě tendence, k sebeuplatnění a k sebeobětování (prosazení, oddání) se
kombinují s dalšími tŤemi tendencemi: duchovní' osobní a Smyslovou a s dalšímí
vztahy, jak ukazuje následující pŤehled:

a) duchovní sebeuplatněni
sebeobětování

b) osobni sebeuplatnění
sebeobětování

c) smyslové sebeuplatnění

sebeobětování

duchovni
sebeuplatnění

duchovni
sebeobětováni

osobní
sebeuplatnění

osobní
sebeobětováni

teoretické
estetické
etické

touha po pravdě
touha po spravedlnosti

spontánní egoismy
pasivní egoismy
reaktivní egoismy

láska k vlasti
laskavost
soucit

(k těmto egoismrim patŤí napŤ' zištnost, ctižádostivost,
opatrnost, vypočítavost, závist)

smyslové tendence: touha po požitcích a zábavách, smyslnost

sebeovládání: zdrženlivost, vytrvalost, slabost
sebeovládání: vÝbušnost. bezuzdnost

fit

. - , r
.d-l-

Sebeuplatůování vyjadŤuje nedostatek sebeobětování dan! prrinikem ,,ducha..
0o života a projevuje se těmito nedostatky:

nedostatek nadšení : stŤízlivost
lásky : nemilosrdnost

rozumnosti : lehkomyslnost
egoismri : nezištnost, trpělivost, drivěŤivost

Jiny Klagesriv interpret, H. Prinzhorn (193l, s.58) charakterizuje oba vyše
uvedené pÓly životního zaměŤení takto: ,,Stránce Es odpovídající cit, patos,
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,Srdce., žensko-mateŤské, rodivé' mfty vytváŤející tvoiivá síla atd.; naproti torn't
stránce Ich odpovídají vrile, intelekt, ,hlava., mužsky aktivni' plození, ouráoáni
technické snažení, racionalita atd... ,,Duch.. neznamená u Klagese i.n int"t.ti,
ale také zaměÍeni na cit, kter;f je vzdá|en Životu.

Podle Klagese (|927) pojem charakter vyjadÍuje troji: l. mravní chtění (proti.
kladem je bezcharakternost).2. osobnost.3. zvláštnost nějakého zivotnéhďnet,^
neživotného objektu. Na jiném místě (Klages l926, s. 14) uvádi, z. u Go.thl
charakter znamená,,mravni chtění.., tj. normativní pojetí' což do psychologii
nepatŤí, nebo je ztotož ován s pojmem osobnost či s v lí, resp. S vlastnostini
jakéhokoli objektu (V tomto smyslu napŤ. ',charakter pouště.. znamená soutrrn
jejích podstatnych vlastností, které tento objekt odlišují od jin]fch druhri kraji.
ny). V tomto smyslu je zde totožnost termin charakter a osobitost. Klages sám
pňesnější definici charakteru nepodal, vyjádŤil se však' že charakterologie se
zabyvá osobností jako individuálním já, jejím vnitŤnim uspoŤádánim. To je také.
jak p|yrre již z vyše uvedeného, podstatou jeho charakterologického systému.
P. Helwig (1967) jej označuje jako ,,čistou ťenomenologii.., která si neklade
otázku po identifikaci faktorri, ale bere si za cíl popis uspoŤádání (v:fstavby)
charakteru jako vnitňní struktury osobnosti, její vnitŤní podstaty.

S Klagesovou charakterologií, jak j1ž bylo uvedeno, souvisí jeho metafyzika,
shrnutá pŤedevším v obsáhlém spise' pňíznačně nazvaném ,,Duch jako protivník
duše..(Der Geist als Widersacher der Seele,3. vyd., sv' I'-III., l929). Duch je
jako klín vraženy mezi duši a tělo, které tvoÍí pÓly života, odduševnění těla
a odtělesnění duše - v tomto smyslu je duch nepŤítelem života' Vfchodiskem je
tedy antiteze duch-Život: duch, soudící a analyzujici, rozk|ádá život, aby jej
pochopil a je buď na život vázán, nebo jej ovládá; duše je nezastirajici a život
proživá. Je tu tedy další antiteze: myšlení-prožívání (ve smyslu cítění), resp.
vrile-pud. Člověk je v tomto smyslu dichotomní (dvojaká) bytost: vliv ducha
zprisobuje zeslabení pudri a zmenšení spontaneity v jednání - čím více se člověk
zduchovĚuje, tím méně směŤuje k reflexi. Poměr pravdy a skutečnosti je analo-
gicky poměru hudební skladby a partitury. Další analogií je smysl pro skuteč.
nost a vrile k uchvácení, která vede k zostÍení nepŤátelství myšlení a ducha vriči
Životu' neboť ,,vše myšlené je neskutečné.., s vyjimkou ,,myšleného já,, (já je
konstrukcí myšlení - F Nietzsche). Kontrapozice ducha a života vede k dalším
rozporrim, jako je hluboké a povrchní ozŤejměni,tj. ,'zÍeniv děni..a hledání fakt:
věda se abstrakcemi vzdaluje stále více skutečnosti dění a tvoňí jen fakta,kdeŽto
duše ',nahlíži obrazy,,; duch nepochopí ,,praobrazy,,, a tak nepronikne k pod.
statě života' je to rozdí1 zna|ce a nadšeného vědoucího, jejichž analogiíje krejčí
nevěsty a její ženich, jejich rtnny vztah k jejím svatebním šatrim, tj. po;ett
a prožíváni, pojetí jde vždy za proživáním' které mezitim zmizi. Duch a život
jsou protiklady, duch je posuzování, duše je prožívání'

Skutečnost se vykazuje praobrazy (lze stokrát spatŤit les, ale jen jednou ho

spatŤi duše) .Praobraz je něco' co nelze hledat, fixovat, co trvá, ale to , co se náhle
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vvnoiuje, je to ,.polární dotyk mezi pÍijímavou duší a prisobením démon ..

li ' r,onrěra, 1932, s. 94). Nositelem praobrazri je ',kosmogonicky eros..,

]i.i..ani koncept K|agesovy metafyziky života, na jehož rozbor tu není místo.

il;.' je tu diíve než pojem a má blíže k životu, kter! jej produkuje: nikoli

),i..t,touo vody v mozku zvíŤete je pudí k prameni, nybrž ,,obraz v duši... Věci

]..l*"uu existují, ale obrazy žtjí a vybizejí nás ke kontaktu svou magickou

l.,,i.,ono.ii. Proto obrazy nemohou bytbeze zbytku pŤevedeny na abstraktní

:'.;;". isou samy ''pravou skutečností... P Helvig (|96,7, s. l93) to interpretuje

i.,r.". -ot''azy hybou naší duší a vedou ji. H1fbou historicky rozhodujícími

'.io,'.' p.ouáy kultur, vytváÍejí vnitŤní obsah idejí, pro něž se lidé obětuji

- n]í-'oz"n,tych' národních' sociálních. kulturních... Tak má lidské bytí dimenzi

..'iuo.".. v duchu a ,,života,. v duši a lidé se, mimo jiné, zásadně liší těžištěm

sveho byt i  v jedné z obou dimenzi.
"' 

rtog"'ouu metaťyzika je ovšem sporná, a|e zdá se, že má spíše základ v jeho

osvchcilogickych studiích než naopak, ale by|a také silně ovlivněna německou

li1")"riiži"oia... Také v jednotlivostech lze Klagesovy charakterologické analy-

)y '.;;.te podrobit kritice, ale vcelku je jeho charakterologick]f systém skuteč-

nym pokusem o uspoÍádání určitych pozorování a studií lidskych povah. Jeho

;í|" j. však pokláááno spíše za esej než za vědecké pojednání, ačkoli jeho

hypoietické postuláty, z níchžje vybudováno' nejsou o nic horši než postuláty

jinych systémŮ, které jsou pokládány za,,vědecké..'

&
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TEORIE OSOBNOSTI



V
I Úvod do problematikY

Teorie osobnosti jsou pokusem o popis a vysvětlení toho, jak funguje lidsk
duševní životjako celek a v souvislosti se svou biologickou najedné a společen-
sko.kulturní determinací na druhé straně. Vycházejí z riznych teoretickfch
postulátri a metodologick1fch pozic, a jsou proto velmi nejednotné. V tomto
smyslu vyjadŤují teoretickou nejednotnost psychologie vribec' tj. i napň. nejed-
notné pojetí motivace, kognitivnich proces atd. V souhlasu s tematickym
členěním psychologie osobnosti mají teorie osobnosti vysvětlit genezi, strukturu
a dynamiku osobnosti. Historicky vycházeji z klinickych pozorování, která
započali J. Charcot a P Janet na konci minulého století a která dále rozvíjel
ze1ména S. Freud. Dalším podnětnym zdrojem byl gestalitismus a personalismus
W. Sterna, ale uplatĎoval se i vliv experimentální psychologie, teorií učení
a psychometrie (C. S. Ha|l, G. Lindzey. |978). Za pňevratn1Í pokládá H. von
Bracken (1959) zejména vliv G. W. Allporta (|93,7),ktery znamenal pŤekonání
jednostranného a zjednodušujícího behaviorismu a vedl k plodnému eklekticis.
mu. Teorie osobnosti byly podle Halla a Lindzeyho vedeny ideou' že ,,porozlt"
mění lidskému chování mriže vycházet z pojeti a zkoumáni č|ověka celkovyrn
zptisobem.., neboť ',člověka je nutno chápat jako celostně fungující osobt
v jejím pŤirozeném prostÍedí... To však nebylo vždy respektováno. osobnos
byla chápánajako hypoteticky konstrukt popisující a vysvětlující určit! systén
empirickych nálezri a teorie jako soubor vědecky za|oženych qi'rok o nějakén
systému jevri, které mají povahu obecnlch principti (obecně platn1fch vyrokri)



obecně o teoriích osobnosti a jejich tŤídění

Jak již bylo poznamenáno, zák|adnim problémem teorií osobnosti je nejednotné
pojetí psychologie jako vědy, tj. jejího pŤedmětu a její metodologie. K tomu pfi.
stupují i rozpory v pojetí vztahu vědy a filozofie, resp. filozofické antropologie,
neboťkaždá teorie má, aťlžpÍiznávané nebo nepŤiznávané' filozofické vfchodis.
ko, vycházi totiž z určitlch postulátri' které klade jako samozŤejmosti. S tím
souvisí i rozporup|né pojetí podstaty lidské psychiky, tj. invariant, které se vykazu.
jí jako specifické pro psychickou dimenzi lidského bytí jako celku, mimo jiné také
jako otázky, zda osobnostjako celek lidského duševního života funguje a utváŤí
se ze sebe sama nebo ze vztahfl, do nichž vstupuje' pÍípadně jaky je podíl a vzá.
jemná závislost endogenních a exogenních činitelri psychologicky pojaté osob.
nosti a co takové psychologické pojetí vribec znamená, kde jsou jeho hranice, tj.
zdamá i svou transempirickou dimenzi a další. Zák|adnimpŤedpokladem teorie
jsoll' empirickd fakta, ale ta opět souvisí s pojetím pŤedmětu psychologie, a to
určuje její metodologii a metodiku. PatŤí sem jen měŤitelné írdaje o chování, nebo
i klinické zkušenosti zobecněné do určit1fch koncept ? Fakta jsou určována teo.
riemi, ačkoli by mělo platit: ,,Teorie organizují empirické fenomény, proprijčují
jim jejich vlJznam a pÍipouštějí jejich pŤedvídání.. (Th. Herrmann, 1969' s. 43).
Teorii prověŤujepraxe,knižkaždávěda směŤuje, teorii osobnosti by měla prově.
Ťovat pÍedevším praxe klinické psychologie, zejména psychoterapie, ale existuje
téměŤ nepňehledné množství psychoterapeutic\fch směrri, které poukantje nt
zmatky v pojetí psychologie osobnosti. Empirická fakta musí byt relevantni,aby
mohla byt oprávněně zobecĎována, a|e to, co operacionalisté pokládaji zaÍakta,
pokládají fenomenologové často za pouhé artefakty vzdá|eté životu, a naopaK
behavioristé pokládají často fenomenologická dataapsychoanalytickéná|ezy za

spekulativní v1 roky zatižené subjektivností. Nejednotné je i pojeti těžiftě teofle
osobnosti,kteréje podle H. Mogela (1985) spatiováno v těchto tématech: faktor!,
jáství, typy, vlastnosti a další, ačkoli tu jde jen o r zné aspekty osobnosti jako.

dynamického, strukturovaného celku duševního dění.
Podle L. A. Pervina (1993) má teorie osobnosti odpovědět na tyto otázky:

co? - struktura, vlastnosti osobnosti,
jak? - determinace,

proč? - motivy.

YTecly na otázky: co je osobnost' jak |unguje a proč. To se do značné miry

ir,v,y,a s problematikou v1fvojové psychologie, učení a motivace. Podle Pervi-

na j,ou vychodiskem následujicí skutečnosti:
--Úa.tÝ organismus vykazuje charakteristické rozdíly ve srovnání s jinymi

Živočišnymi druhy, a to i v rovině psychologické.

- Lidské chování je komplexní: komplexita vyvstává, protože chování závisí

nejen na osobnosti, ale i na situaci.
- Chování není vždy tím, čím se zdá byt: tyž zprisob chování u dvou jedincri

rnriŽe mít rrizné pŤíčiny, stejně jako u téhož jedince v rrizné době.

-' Nejsme si vždy vědomi činitelri, které determinují naše chování.

fyto znaky lidského fungováni komplikují do velké míry snahy chování měŤiq

interpretovat a pŤedvídat. Studujeme-li individuum, chceme vědět, co je, jak se

tím, co je, stalo a proč se chová právě tak. jak se chová, a ne jinak' Proto od

teorie osobnosti vyžadujeme, aby dala odpověď na vfše položené otázky co, jak

a proč (Pervin, l993, s. 20)' Podle citovaného autora v teorii osobnosti vystupují

následující aspekty: l. strukturální (stabilní, setrvávajicí rysy osobnosti, resp.

typy. zvyky apod.); 2. procesuální (koncepty podstaty chování,jakojsou redukce

napětí, sebeaktualizace a další); 3. rrist a vyvoj (interpretace změn osobnosti od

dětství k dospělosti). Také Pervin (1993' s. 28) pňipouští, že: ,,Teorie osobnosti

bazírují na určitém filozofickém obrazu člověka.. ' Jedna teorie dává pŤednost
jednoduchym mechanickym modelrim vysvětlení' jiná komplexním a dynamic-
kym.. . Filozoficky obraz člověka, ktery stoji za teoriemi, má vyznam, protože

dává podnět k určitym základním hlediskťrm a zvláštnímu vyzkumnému zaměŤe-
ni... obvykle však akcentuje jen jeden z vice možnlch aspektri psychologie
osobnosti.

Lidské chováni není akcí specifick1/ch složek organismu' ale rezultuje ze
vztah mezi těmito složkami;místo izolovanych reakcí vykazuje vzorec, organi.
zaci a integraci. Proto jeho studium vyžaduje systémovil pÍístup, tj. zŤetel ke všem
dan1fm souvislostem, vnitŤním i vnějším. Tuto integrativní kvalitu dává lidskému
chování jáství, uvádí dále Pervin (1993, s' 30), ale existují rozdílné názory na vliv
a dominanci kognice a emocí, minulosti, pňítomnosti a budoucnosti, genetickych
programri a zkušeností (učení) atd. Teorie spočívá na počtu hypotéz a dílčích
koncept ' které dávají do souvislosti rozdílné empirické ná|ezy, a z danych fakt
vyvozuje nové souvislosti ve formě hypotéz, které jsou dále empiricky prověŤová-
nY' Souvislosti se dají prokazovat určitfmi definovanlmi podmínkami. Bez
teorie by byly psychologické vyzkumy a poznatky chaotické' avšak teorie musí
oYt otevĚenv vědeckému ověŤení. Dosud nemáme ,,dobrou.. teorii osobnosti
(Pervin, 1993. s. 39).

To, co zde bylo dosud uvedeno' je však jedno zvicemoŽnych stanovisek, a sice
stanovisko behaviorismu, které stále tematizuje problémy chování. Existuje však
také intrapsychická dimenze osobnosti, v níž se odehrává proživáni situace a sebe
sarna v ní, resp. v ní se chování konstituuje jako vnitŤně smysluplná odpovědl
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Vysvětlují-li behavioristé lidské chování v terminech učení, vysvět|ují je fenome.
nologové v termínech vnitŤně za|oženych smysluplnych souvislostí tohoto cho.
váni a postulovanych tendencí člověka, jako je napi. sebeaktualizace nglg
obrana ega apod. zatimco A. wellek (1959, s. 220) odsuzuje jednostrannost
a neplodnost behaviorismu a zdrirazřuje, že na studiu chování musí mít podíl
také studium jeho subjektivnich faktorri' a že tedy psychologie není možná bez
intorospektivní fenomenologie, v témže sborniku D. C. McClelland (l959, s. 270
násl.) vyslovuje pÍesvědčeni, že psychologie osobnosti je na cestě k pŤirodově.
decké oriantaci, tj. Stane Se pŤírodní vědou, z níž ovšem vše subjektivní musi b t
vyloučeno, ale pozorování jako pŤírodovědeckou metodu chápe velmi široce, což
plyne již ze skutečnosti. že svrij známy vyzkum motivu vykonu za|ož1| na datech
získanych projektivní metodou,'tématicko-apercepčního-testu... V rámci svého
pŤírodovědeckého pojetí psychologie pÍípouští i užití metody zkoumající ,,as.
pekty prožíváni.., splřuje-li nároky kladené na metodu pozorování. Psychologie
osobnosti se nachází stále ve stavu stietáváni o zásadní vychodiska a pňístupy
k svému pŤedmětu a nacházime v ní i stÍety o vymezení tohoto pÍedmětu
samého.

Proto dnes existuje íada reprezentativních teorií osobnosti a ve vyznamné
monografii o teoriích osobnosti od C. S. Halla a G. Lindzeyho (l978) nacházíme
následující rozdílné teorie osobnosti: psychoanalyzu (Freud), neopsychoanalfzu
(Horneyová, Sullivan), analytickou psychologii (Jung), personologii (Murray),
organistickou teorii (Goldstein), teorii pole (Lewin), behavioristickou teorii
(Skinner), behavioristicko-psychoanalytickou (Dollard a Miller), existencialis-
tickou, resp. feneomenologickou (Binswanger, Lersch, Boss), humanistickou
(Maslow, Rogers), transpersonální (Watts. Ornstein) a další. Vycházejíce ze,,tÍi
cest.. současné psychologie, což je poněkud zjednodušené pojetí její nynější
teoretické diferencovanosti, pojednáme dá|e o psychoanaIytické' behavioristické
a humanisticko-psychologické teorii osobnosti s vědomim, že tím nevyčerpává.
me zdaleka Ťadu těchto teorií. V rámci těchto tÍí teoretickych kategorií, které
reprezentují základní tÍídění teorií osobnosti, pak uvedeme jejich nejvyraznější
reprezentanty' opět s vědomím, že i v rámci téže kategorie teorií, napŤ' fenome-
nologické či behavioristické, existují rtizné varianty těchto teorií (napŤ. humanis.
ticko-psychologická patňí k fenomenologicky orientovanym teoriím, ale pod.

statně se liší od jiné fenomenologické varianty, tzv. daseins-ana|yzy). Problema.
tika uvedenych teorii bude podána jen stručně.

Tvúrce psychoanalfzy, tohoto revolučního směru v pojetí lidské psychiky, kterlf

se začal prosazovat ná pŤelomu tohoto a. minulého s1o1etí, S. Freud' definoval

^".,"hnnnalÝzu iako védu o nevědomí' To je velmi vystižné, neboť pojem nevědo-

1l?::"; ;G *;; psychoanalvzv, jt:iz revoluční pŤínos spočívá právě

v tom, že objevila poo,tutny vyznamnevědomych motivací v lidském chování.

PotJle H. Mrillera-poz,iho,1tolt, s. 9) psychoana|yza je, moderněji Ťečeno,

meto<la poznáváni n.ucáo.i.t' psychick]|'ch procesri a metoda zpracováváni,

,.,o.l.s..r p,y"r,ickfct, toínin.i,.tteré mají v těchto nevědomych procesech

pŮvo< l , ad á l e j e t o t eo r i ep s y ch i c kéhož i vo t ač l ověka , pŤedevšímopě t j eho
nevědomych sloŽek. lako teoiie osobnosti se psychoan a|yza nezabyvá všemi

aspekty fenoménu o,ouno.t, ale pŤedevším jeho dynamickou -stránkou' 
Podle

S. Freuda (1923,,. zÁí zawády a hlavní obsah psychoanalytické-teorie tvoÍi tato

pojetí: nevědomé p,y"tli"te p.o".,y. učení o.oápo,.. a potlačení, zdfnaznéni

sexuality a oidipovaío*pl"*... Psycho.analyza piitomvycházi ze dvou pŤedpo-

kladri: 1. topického r"šp"iaáa"í psychickych funkcí). 2.. energetického (energe.

tické základy psychiky). označuje se to-táké jako topicky. a energeticky model

psychiky a dále ,. t. 
^t,Áuto 

pojltí vrá'tíme. rtíčovym pojmem psychoanalyzy,

jak již bylo uveden o, 1e nevědomí, které .jechápáno iato ur!u1i9í činitel duševní

dynamiky. Jeho z,drojem jsou potlačené p.y"hi.ké ábsahy-(pŤání, pocity' pňed-

stavyatd'),kjej ichŽpotlačení,resp.vytěsněnízvědomí,došloproto,ževyvolaly
vnitŤní konflikty. V psychice člověka se stÍetávají dvě tendence chápané jako

princip slasti a princip reality:první reprez.n..'1" uttiuit,, pudri,'druhy realisticky

vztah ke skutečnosti, ktery vyrov,'aua .,upeti mezi pudy, požadavky společnosti

a osobní morálkou. Pudová podstata ero,lcr." j" v t,uutéÁ konfliktu s restriktiv-

nírrri vlivy prostŤedí, tteré pottačují pÍedevším některé projevv Sexu a agrese'

a s osobní morálkou, která jako produkt;;;;;;;.;iozneni 'á s postoji rodičri

piichází do rozporu s takovymi sklony jeclince, jež se sice 1 
j."h9:yďi 

]T:-*
tieba i jen matně, ale které.hned zavrhne, prot;že j9 po|t-uje jato nemr111;.

nedovolené, hŤíšné 
"iá 

i""pr touha po bratiově atraktivni ženě, pocit nenávlst]

vilči otci atd'). Temná, pudová oodstata člověka vyjadŤující jeho vazbu nt

piírodu a kosmickj 'ií ,í''" .o1íben!m tématem romantismu, v jehož obdob

vz,nikaly prvni sy.t"áatleteji propracovávané psychologické teorie nevě

1
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domí (C' G Carus' 
]9a6). 

po'acji téma nevědomí vystupuje u Íilozofu 4. Scho.|"TJ; " ;.i ... :.l j:Él'"i Ti ,1. f, * ::Tfi : 1 l; : :i: * :. ::' l .:, l i t..ai u iemetoda a současně cil vytva,nJ í, 'iterárni činnosti (il::,J;.ii}:"::r$Zakladate| psychoanalyz; i;il i,ycházď pňedevším z vlastních tri.ll":l"J'zkušenosti a z toho, 
"" 

pá'""rl"L,,žno,,u,"orrzského 
psychiatra l c,"']."hu něhoŽ studoval. zejména r"".'e" hysterie. Další studiu* t^l^]^.]"'.ta'neurozy ho pak pŤivedlo r,a,e|,",.i"neu.ozy jsou reakce 

";:::,::::o 
druhu

jino. n.:: c ož bv | 
2 

ch a rak'teri s t' J o.i,t"a k"* dozniv ánix'|::'ff ::í;1a!irle a náboženské morálky, která ovládala konec a1a. ^.^",-'|drlsKeprude.k frustracínr sexuálního ;";;;-';.éna ve vrstvách u,l.^oJ:,-.u 
.ii.*Jr"

,"{P1,i:U.i'ii..'Tí;,",,;i,*";;:;:,,:1T|..'"'$ff i.'ti:iť,ilil;kolegou J. Breuerem (1893, rsqs), 'namenalo v podstatě '"j:,.|:T' .se sv:iim
zy' neboť na fenoménu hysterie r'. á"il""..rovat pozděj' .ffť":"'. i'";ffi'í:nalyticke poznatk,y..Hysierie, t,..eíor'" 

" :,:;?:";;;íio",]"u, vážnychsoma.tick1fch onemocněn i, a-|e bez;d;"kéh. ptivodu, jsou reakrtraumata.., nevědom;/m urpiua"ni.n- ná těchto .,á,'".""i' ;T#: ;:.ffi:Ilidentifikovat a léčit io.o ouu--uiu ivpna,.u, e."ua"-,#dl později známitpsychoanalytick;i postup, tt".y 
-u. 

ážno,ul iaentintávii'n"u.oti"té traumáZ procesu volnych asociací. jež pacient, rezici na iri'u"l.o."o"koval; některéasociace byly klíčové a symtolizouuif poo.tatu trauma.í.. B."u".ova slavnápacíentka vykazovala'. t.omc 
".iJr"jia;rsi"r'.y*p.,n,i"iuuu *',a,ofobii, léperečeno, odpor k 

"Ť:. tatz" ''euyil;i; ," .nu!i:,á"i tJyz ,,p ě1a ve]kou žizni,kterou hasila pojíd1iním 
::"":. V,;;*;'" si však u'po*nělu na svou neoblibe.nou ang|ickou vycho-vatettu' kterou.l:.onou pŤistihla, iut auiu ze sklenice napítvody svému ošklivému psíkovi. lotrniI. tuto historku sdělila' požád,a'ao vodua vypila jí velké mno-zstvj. 
-Freud p"'áe;i usoudil, že ,,hysterikové jsou nemocnívzpomínkami.. na pŤestára p.v"t'i.ta t,.

íl;:iT:.ffi i jffi:Íllifi ť*il:,ii*r::,r:;:r2;ilr'i:y"',"-*jak již byl" ;;;;;no, sh |edávl' á'n*l,i.l#J:Ti;I,ji'iil'iTi*.T#1:Uplatriovala se zde. sexuálni traumaia z období dětství, která se znovu
;J.líj,;;:l1"oil l;:''"ání 

silnlch 
*u'rJ.o,"nních 

konfliktí v dospělosti. To

:ilťffi i;3;:T'pFJi}ElŤ:J':.{Íll'j""ffi TJ[1ill'i*í},1'.",ií;,3,ly(,.i,,,ffi ;":!{+T::T{:"J.T,'':i:T'.d;l"'#*i,"''ťifi .Zdrojem nevědomí ," -uyi" p"i';;' l""fliktogenních afekt ' infantilníchpÍáni a jiné druhy t.1J1L.i il;;;; Často vykazovaly pacientriv pokus
: ffif!}T:."''T: 

konffiktu. r"í e.."jobjevoval dynamicky vliv nevědomi
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Piíkladem je dívka, která náhle onemocněla hysterickou obrnou pravé ruky. Měla znl

,.muŽell], kterého jeji rodiče nesnášeli, a nutili ji proto k pŤerušeni stykri s tímto mužem. V kl

]""iti li prita'uli' aby mu napsala dopis, v němž mu oznámi' že se s ním rozcházi. Dívka se

]," stavu VnítŤniho konfliktu (splnit piání rodičri, ale neclruť k rozchodu se sv1ím piítelem)' ob

]],, ni .'b.''u pravé ruky, která jí znemožnila dopis na rozloučenou napsat' To mohlo byt sou''t.,p,.touáno jako '.pokus o nevědomé Ěešení konfliktu.', resp. symptom obrny jako symb<

,lui idicni PodstatY konfl iktu.',,F,.u.J 
a později jeho žáci sebrali a timto zp sobem - ktery je zde ovšem jen naznačen - intep

vali mnoho pňípadri hysterií a jin ch neurotickych poruch. (Slavnou se stala Freudova l

Psvchoanalytické chorobopisy, čes. pŤekl. l936' a jeho Studie o hysterii' l947.)

Mezi sférou vědomí a nevědomí je oblast pŤedvědomí s potenciálně vědom

obsahy. Podstatou psychoanalyzy jako léčebné metody je pŤivést potlačen(

nevědomé psychické obsahy do vědomí pacienta, neboť tim, že si postiž

uvědomuje podstatu tohoto potlačení, se od jeho neurotizujicího vlivu osvo

ruje. Poznatky ze studia neurÓz pak vedly k identifikaci instanci ,,psychick
aparátu.. a topického modelu tÍi ztk|adnich stav psychiky, ktery s tím sou.

Je to možno vyjádňit následujícími schématy:

Topicklf model: Model psychickych instanci
(struktury osobnosti):

rovrny:

vědomi

piedvědomí

nevědomi

vědomi
piedvědc
nevědom

(obranná Super.
cenzurní ego
bariéra

Poznámka: 1 : potlačeni; b : návrat potlače- Poznámka: nevědomájsou pudová hnutí, po
ného do vědomí v symbolech symptomú, snri, čené psychické obsahy, ale zčásti i iracioni
|antazii a chybnlch ukonri. morální komplexy (skrupule) atd.

Funkce jednotlivfch psychickych instancí uvedenych v tomto modelu
Stručně charakterizovat takto:
.- ono (latin. ,,id.., neosobní zájmeno zvolené pro označení nadindividuá

pudovosti): reprezentuje komplex pudri fungujících podle principu slasti.
- Já (latin. ,,ego..): zkušeností vytvoňeny komplex funkcí, ovládanych princip

reality, resp. tento princip reprezentujících, tj. pŤizprisobení se, jakož i vyr
návání napěti mezi pudy a osobni morálkou; proto k funkci ega patňí i ',l
ranná cenzura.., tj. odpor proti vnitŤní dezintegraci vyvstávající z vědomí.
určitá pŤedstava nebo pocitjsou hiíšné. zločinné apod.; obrana funguje t
že dezintegrující psychick obsah nepŤípustí v jeho privodní podobě do vě.
mi, kde by vyvolával dezintegrující pocity viny, rizkosti atd.

- Nadjá (latin. ,'Superego..): instance reprezentující osobní morálku, tj. zvn
něné normy dané kulturou a pŤevzaté vychovou.



Schéma základního konfl iktu:

fd + t Superegcr
+
I
I

ZpIoStňedkujíci, l csp.
obranná ťunkco Ega

potlačení
-1> (dezintegrující psychické

obsahy jsou vyrěsněny z vědomí,
stávaji se nevědomé)

Zvyše uvedeného vyvoje konfliktu Se nyní vyviji dynamika nevědomi: potlačené
psychické obsahy nezristávají pasivní, protoŽe každy psychicky obsah je obsazen
určitou mírou energie; potlačené obsahy Se transťormuji do pňípustnfch tenden.
cí, resp. zprisobri chování, které tak získávají jakousi náhradní, funkčně více či
méně ekvivalentni formu: typickym pňíkladem je transformace potlačenych
seruálních tendencí v ,,morálně podloženy.. zájem o pornografii či sublimace
potlačeného Sexu V umě|ecké' vědecké a jiné činnosti. V základech tohoto pojeti
je driležit1Í zrrak psychoana|yzy, tj. energetické pojetí psychiky (označované
někdy také iako ,,hydraulick1í model..), na jehož vznik měl, mimo jiné, vliv
fyziolog H. von Helmholtz (l847)' ktery se pokoušel o fyzikalistick! v klad
fyziologick1fch proces ' Freud chápe člověka jako uzavňeny systém energie, kteqf
disponuje jejírn určitym mnoŽstvím, iež se v prriběhu změn psychické činnosti
jen pielévá z určitych obsahri na jiné - tzn., ž,e také psychické procesy dísponují
v ázanol energii (kathexis)' která,'obsazuje.. touhy, pňedstavy, pocity, myšlenky,
,'objekty... JsouJi uspokojena všechna pÍáni, energie jedince se uvoliluje;, ,,vázá.
ní energie je nepŤíjemné a poukazuje na to, že trvaji neuspokojené potňeby.. (B.
Weiner. l988, s. 20). Energetické pojetí psychiky v psychoanallze tvoŤí jednotu
s homeostatick m a hédonistickym pojetím lidského duševna. Tento hédonistic.
kj; aspekt v psychoanali,ze poukazuje v podstatě na obě írstiední funkční instan-
ce: Id je ovládáno principem slasti, ale také Ego funguje tak. aby by|o z života
člověka vyloučeno nepŤíjemné. Id je rezervoárem ilhrnné psychické energie,
zaměŤené programově na ziskávání slasti. To vyjadŤuje pojem libido (|atin, s|ovo
pro slast). Id dále disponuje tzv. primárními procesy, tj. mimologickym nadčaso.
vym myšlenim, zatimco Ego disponuje racionálně-logick1ím myšlením jako
produktem vychovy a vzdé|ávání. Existují ovšem také funkce Superega, a sice:
l. odměĎovat pocity hrdosti osobu za morálni jednání a 2. trestat ji pocity
irzkosti za jednání nemorální. obojí ovšem piedpoklád á zvnitÍněni piíslušnfch
morálnich norem a funguje prostŤednictvím etického cítěni (pocity hrdostt'
zaharrbení atd.), které tak hraje ulohu psychick1fch odměn a trestri, což je

vyjadiováno také pojmem svědomí. Superego se vyvíji v procesu identifikace
dítěte s rodičem stejného pohlaví, u chlapce tedy jako zvnitŤněn! obraz otce,
pŤičemž je současně Íešena ,'oidipální situace.. (oidipriv komplex - tj. nevědome
erotická vazba na rodiče druhého pohlaví, provázená rivalitním nepňátelstvim
vriči rodiči téhož pohlaví) tím' že je piekonán incestní konflikt. Tento tzv.

oidípŮv komplex, jeden z nejspornějších konceptri psychoana|yzy. je spojen
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s pÍechodem privodní dyády dítě.matka v triádu ditě-matka-otec: puvo

titli itinÓzni zaměŤení dítěte na rodiče opačného poh|aví je spojeno s po.

n'.ri'y vťrči rodiči stejného pohlavi, což je doprovázeno fantazijními agrese

Mal chlapcc si chce s rodiči hrát . 'na pohá<|ku.. a hncd rozděl i  role: on je princem. maml

.,..,nc.,,rou a , 'tatínek.. i lrakem, kterÓho pi inc, 'zabije.., aby od něho osvobodil a získal princt
' 
;.; ;;;;.' Zda tu jde o projev Odipova konrplexu' je ovšem sporné, mliže tu však jít o symbclli

|n..iitl', tt.'a i" ,áHáainu.,měnami v <listribuci matčiny pŤizně mezi ditě a manžela, když se

. '.i u.áti z, dlouhodobé služební cesty a manŽelka mu věnuje více pozornosti' což dítě s nelib

loi'ui". *on..ot oidipova komplexu je moŽná právi jen pŤchnanym zdrirazněnim takovych riv

nich vztahu.

Freud také. spíše speku|ativně, popsal v!,voj libida,jehož podstatou je sext

ni. resp. genitální. sexualitě e}yivalentní slast, spojená s činnostrni' které neir
,,i,'a"y 

ia ode,vu v genitáliích. Podle Freuda probíhá vlvoj libida těm

ťázemi:
- orální (do 18. měs. věku): zdrojem slasti je pÍíjenr potravy a jiné aktivity

(ditě Žije ílsty). ale také tělesny kontakt a utěšováni;

- anální ltote* 2. roku věku): zdrojem slasti jsou vyměšovací procesy, zejm(

kálení: jestliže je tréning tělesné čistoty pŤíliš pŤísn]f, mriže se u dítěte vyvin<

análni fi*u.., pŤipadněžadržování stolice (zácpa) jako tresfáni rodičri, pozc

pak tzv. análnl osobnost, vyznačující Se rysy skrblictví, pedanterie a nutka.

mi sklonY;
- Í.alická (mezi 3. a 6. rokem věku): zdrojem slasti se stávají.genitálie, nejp'

močení, poz<lěji manipulace s genitáliemi; v této fázi se u ditěte také vyví

libidinozní vzta|ly t roaioi opačného pohlaví (oidipťrv, resp. u dívek Elekt

komplex) a další komplexy (napŤ. u dívek ,závist penisu..);
- genitální (v období p..il".ty ] mezidobí mladšího školního věku je označová

jako období latence): probouzí se sexualita jedince' směŤující k vyhledáv

heterosexuálních interakcí.
Zdrojem libidinÓzních pocit jsou tedy nejprve orální aktivity, zejména s

mateiského prsu (,,na ženskyclrprsech se setkávají láska a hlad.. - S. Fre

1900) a teprve mnohem požoe;i jsou to pÍedevším aktivity sexuální, ve

Širokého spektra. S tím souvisi Freudova teorie pudú,kterí prošla někoJ

změnami: nejprve zdiraziloval Freud existenci dvou pudri' hladu a se

později se pÍiklonil k dichotmnímu pojetí dvou základních pudoqfch tend

ci. V:chodiskem bylo pozorování, ie déti ve hÍe opakují nePÍiJemné záži

(Freud, 1920) a zě se.tu tedy objevuje něco, co vystu'puje,,mimo prtr

s|asti.., jak byl dosud identiÍikován' Ve skutečnosti však oba tyto Freu<

postulované pudy, pud k slasti (eros) a .,pud k Smrti.. (thanatos). proJevl

Se autoagresivito;' mají hédonicky zák|ad,. Všechny mentální procesy vy

puji ve službě u.potoiouani pudri, pŤipadně z nich odvozenych činnr

B. Weiner (1 988, š]ili p"aa'á následující psychoanalyticky,,primární m.

jednání..:

&



a) kathexe ,. --.----Ť(oosazent)

b) pud -----f

c) nelibost -----)

I :bje-ktu 
vztažné _____->

Jeqnanr
vybití kathexe

nebo
pudové jednání ---_---_} uspokojení pudu

nebo

jednání ----__} slast

V souvislosti s uspokojováním pudri vystupuji jtž zminéné primdLrní a sekund' rní
procesy: k primárním patÍi fantazie a magické myšlení, sekundárni se vyvíjeií
S vyvojem vědomí jako pojmově-logické myšlení, které proprijčuje jednání racio.
nální povahu a koherenci. Kognitivní procesy slouží jako prostŤedky uspokojo.
vání pudri, tedy i jako obranné racionalizace apod. Těžištěm psychoanalyzy je
model motivace, neboť celá psycho ana|yza vlastně vznlka|a ze studia dynamikv
lidského chování, nejprve neurotického' Kriticky interpret psychoanalj,zy
B. Weiner (l988, s. 25) rozlišuje primární a sekundární model motivace:

primárni model:

Id -jednání _ uspokojení

sekundární model:

Id _ Ego -jednání oklikou - uspokojení
ego bráni nepŤípustnému uspokojeni pudu

neni-li objekt Id pŤítomen.
vystupuje halucinační uspokojení
či fantazijni splnění pŤání

Id _ já plány - uspokojení
kognice pomáhá pňi dosahováni náhradního cile

S napětím mezi pudy a osobní morálkou, do něhož zasahuje zprostŤedkovací
funkce Ega (vazba na realitu)' souvisí srry jako ve vědomí spáče symbolizované
obsahy nesplněnych pŤání - symbolizovány jsou proto, aby mohly proniknout do
vědomí, ve Své privodní syrové podobě by rušily spánek. Proto je psychoanalytic.
k1il vfklad snri založen na pňevedení jejich manifestního obsahu na jejich latentní
vyznam, pŤičemž psychoanalytické snáŤe jsou zjednodušeny na symboly muŽ-
skych a ženskfch genitálií a sexuálního aktu (napŤ. dlouhé pŤedměty symbolizují
penis, duté vaginu). VnitŤní konflikty vyjadŤují tzv. chybné kony, jako napÍ'
pňeŤeknutí, pŤehmátnutí, zapomenutí, ale i rozbiti pŤedmětu' kterj' si jedinec

vlastně pŤeje odstranit, ale stojí tomu v cestě piáni rodičri po jeho uchovávání fide
vlastně o nerimyslné zničení takové věci, kterou jedinec pokládá za nevkusnou'
ale byla mu darována a nemriže se jí dost dobfe zbavit, protože dárce - napŤ'

bohatá tetička - kontroluje, jestli je této věci věnována dostatečná péče). Jednou
je však obdarovanlm jedincem, napŤ. pňi riklidu' ,,nešťastnou náhodou.. Íozbita, ,

Podstatou psychoanal;f zy je tedy dynamika nevědomí,pŤičemž toto nevědorní 
{

je chápáno jako neverba|izovate|né psychické obsahy, které do vědomí vstupuJl
jen,,apoto-a které jsou vyjádÍeny pŤedevším obrazy a navenek se obvykle

manifestují jako sympt o^y,- i"ž maji povahu symbolu (něco tedy zastupuy),
pŤičemž se zd razfiuje' že všechny aktivity člověka, napň. i takové pohyby'JaKo
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ie škrábání se za uchem nebo hraní si s tužkou apod., jsou symptomatické, tj.

,,nc.o.. vyjadŤují. Nevědomé obsahy mohou mít také povahu fantasmat, která

i*ou tvorena dvěma mechanismy, pňesunutím vyznamu a zhuštěním obsahu.

Ťypickym pÍípadem takovych fantasmat jsou' často absurdní' sny. .,Pud se nikdy

,i^uě stát preamotem vldomí' jen pŤedstava, která ho reprezentuje. Ale také

v nevědomi nemriže byt reprezentován jinak, než pŤedstavou. Kdyby pud nebyl

.iinoután k pÍedstavě nebo se neprojevil ve Stavu afektu, nemohli bychom

l ne'" nic vědct.. (S. Freud, l9l5, s' 278 nás1.). Pudy vlastně spojují somatické

a psychické a jejich vztahy ilustruje H. Miiller -Pozzi,l988' s. 78) takto:

somatické psychické

l l-]_

pud

| 
----_-l

zdroj reprezent

aťektivní sloŽka

obsazení

Podle L. A. Pervina (l993) strukturní model osobnosti vyvinul Freud r. 1923

z pojeti, že podstatou osobnosti je její biologicky substrát, tj. její pudovy kom.

plix (Id libido), vyznačující se impulzivní, iracionální touhou po smyslové

slasti a projevující se sexuálními a agresivními pudy. Protikladem je Superego,

,,kontro1ující naše chování v souhlase se společenskymi pravidly, slibující odmě-

nu (hrdost, samolibost) za ,,dobÍé,, a trest (vinu, pocity méněcennosti, neštěstí)

za ..špatné chování.. (L. A. Pervin, 1993, s. 104). Citovany autor dále k Freudo-

vym psychickym aparátrim uvádí: Id hledá slast' Superego dokonalost a Ego
realitu: ,,chudé Egol. musí sloužit tŤem piísnym pánrim: pudu, realitě a morálce.
osobní morá|ka je pŤitom často stejně slepá jako pud. Lidské Ego je z jedné

Strany vystaveno tlaku pudli' z druhé tlaku morálky, zesílí-li jeden z těchto tlakri'
Ego se zeslabuje a vzniká tizkost, a to několikerého druhu:

- uzkost svědomí z t laku a nadměrné síly Superega l. . . . . ,-..^--- '
pudová uzkost z tlaku a nadměrné síly pudú .l neurotlcKe lormy

- reálná ťrzkost z reálné nebo piedstavované hrozby

Také pojetí uzkosti se u Freuda vyvíjelo:privodně chápal ilzkost jako j.atÝ-s1{rutt
intoxikace ze sexuálních frustrací, později ve vyše uvedeném smyslu' Uzkost
spojená s vnitŤním napětím je motivující stav, vzniká tendence k redukci ťrzkosti
a do hry vstupují Ízv. obranné mechanismy, jejichž funkcí je právě odstranění

reprezentace pudu

piedstava objektu

reprezentace

&
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rizkosti; patĚí mezi ně zejména pot|ačeni. Podrobně je popsala Freudova dce".A. Freudová (1946). Podstata člověka' tj. jeho vrutrni p'y"t'i"ta inuu.iunůX,oje pudová, a proto to, co Se z něj projevujě nauerrek,;.á,, j",' ru'aav; u.l^ ::nosti je Ťízen nevědomymi silami a jeho já je spíše jen druhem iluze. V torn+^
smyslu je.psychoan alyza bio\ogistická' pansexualistická a metafvzickv .;;:::.
listická. Člověk je bytost trvale rozpolcená na svou nadosob;i,;;J;";-;.;.:^-
nadosobní společenskost, jeho životem trvale pronikají ,,nesná;. ' k"i;.;u::
kterou si vytvoňil jako ochranu pŤed sebou.a-y., ale obětovalJeJlmu restriktiv-
nímu systému pravzor svého štěstí' svou sexualitu, neboť,'pohlávní G."ilhl;láska poskytuje člověku nejsilnější uspokojení a dávámu viástnc pr.oou.u, 

"".1veškeré štěstí.. (S. F.reud, l930. s. 64 násl.). A tak pudov podsiata čí;;;k;,;
v neustálém stŤetávání s jeho společenskymi závazky - ,,pračlovět uvl 

"" 
tlillépe, neboť nezna|žádnápudová omezení..(Freud, rÓ:o,,. 86). Ačkolip.v.n".-

na|yza znamená pro psychologii Íadu revolučních objevri, piáu.- t,,ittí, p,y.
choanal zy zdrirazřuje její jednostrannost a v mnoha směrech nesporně spíše jen
spekulativnost jejich twzeni.

Neopsychoanalj,za
Další vyvoj psychoanalyzy směŤoval k určitému štěpení privodního směru (,,od.
pad|íci.. C' G. Jung, A. Adler a další) a k tzv. neopsychoa na|yze, tterá opustita
Freudriv rigorÓzni biologismus a stala se sociologi.ii"ká, a to nezŤídka v rámci
levicově orientovaného politického stranictvi. Štoiu o jakési, i když jinak pojaté,
,,nesnáze s kulturou.., a to piedevším s tou, kterou rlprezentuje ťapitalistická
společnost. Tento směr vyjadŤuji kritikové společnosti iycházejiciz neopsycho.
analyzy, jako H. Marcuse a E. Fromm, iiž vice sociátogističtí a filozoficko
antropo|ogističtí, a další, V rodině psychologickych ana|yž inspirovan]fch stu-
diem negativních vlivri společnosti, ale bei reformistictj,ch nárokri, zristali
K. Horneyová a H. S. Su|livan. K' Horneyová (1945 a pázd.) je známá svou
sociální orientací a vyrokem, že ,,neopsychaana|yzaje psychoán atyza bez |ibi-
da,,. Zabyvala se neurotizací člověka žijícího v podminkáci industiiální společ-
nosti a ,'neurotickymi strategiemi.., jimiž se zde pokouší získat Ztracenou vnitŤní
rovnováhu (jednou z nicltje paradoxni ,,neurotická potŤeba lásky... Kriticky se
pokoušel spojit klasickou psychoana|yzu s funkcionálistickou sociologií T Par.
sons (1965) ve své teorii sociálního jednání. S behaviorismem se 

-pokoušeli

kriticky integrovat klasickou psychoanar;fzu J. Dollard a N. E. Milier (1950)
V psychoterapeuticky systém, v němž jsou propojovány poznatky psychoanalyzy
s poznatky psychologie učení. Zv|áštni psychologickou, .",p. psychiatrickou
pozici zaujal H. S. Sullivan (194g).

H. S. Sultivan (1953), tv rce..interpersonální teorie psychiatrie.., resp',,neo- 
í

psychoanalytické sociální psychologie.. (J. Rattner, todo), ktaae néivotsi átraz
na mezilidské vztahy, osobnost dokonce definuje jako ',soubor relativně stálfch
znakri opakujících se interpersonálních situací, které charak terizujilidskf život,,
(H. S. Sullivan, 1953' s. 1l0 násl.) . Za dva zák|adni zdroje lidského cnoiánipak
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považuje: l. snahu dosáhnout uspokojení (,,pursuit of satisfaction..) a 2. snahu

c1c,sáhnout bezpečí (,.pursuit of security..). To jsou také dva konečné cíle mezilid.

skych vztahťr. V rámci interpersonálních situací docházi k personifikacím zkuše-

nt.lstí, napň. dětská personifikace ,,dobré matky.., která symbolizuje její péči

tl dítě' ale není to,,reálná..matka, nybrž organizovaná zkušenost dítěte s jeho

rnatkou. Biologické zirklady člověka se po 200 000 let nezměnily, to' co ho

formuje' je kultura' k niž pŤísluší. Principiálně tu nejde o bytostné vnitiní

konflikty mezi pudovostí a osobní morálkou, nybrž o vliv zkušenosti získanych

v interpersonálních interakcích. Zkušenosti jsou vždy subjektivní a rozhodující

isou tzv. parataxické zkušenosti, v nichž jsou zážitktm proprijčovány subjektiv-
"ní vyznamy; tento druh zkušenosti se liší od prototaxické zkušenosti kojence, tj.

od dosud neintegrovanych zážitkri; verbálně zpracované zkušenosti nazyvá

Sullivan syntaktické. PotÍeby rriznych uspokojení mají biologické koŤeny, ale

ootieba bezpeči (zahrnující v sobě ještě potŤebu pŤijetí a lznáni) má spíše vztah

il sociálním událostem a společenskym poměrrjm. Motivační síla a vyznam

těchto potŤeb vychází z rannych dětsk1fch zkušeností: neuspokojení a nejistota

budí rizkost, již se člověk brání a kterou vytěsřuje, aby si uchoval vnitňní

psychickou integritu. Odstranění uzkosti je zák|adni motivační mechanismus.

Sullivan souhlasí se sociologem G' Simme|em' že.,život je více než žiti,, a člověk

víc než jen ,,společenské zvíÍe..: ,'utváŤeny život,, plyne z harmonie vnitŤní

struktury a vnějších podmínek; sociální procesy vyměny hodnot jsou pro člově-
ka stejně d ležité jako vyměny látek pŤi dychání a vyživě' Freudovsky biologis-
mus je tu již opuštěn, je však nahrazen sociologismem a Z klasické psychoanaly-
zy tu zristává pňedevším terminologie vlvoje libida - ačkoli tohoto pojmu
neuživá - a zdtnaznění rannych dětskych zkušeností: ,,nesoudím' že životni
problémy se primárně nebo hluboce dotykají genitální aktivity.., píše Sullivan
(1953, s. 295), pŤipouští však, žev západní kultuŤe zahrnuje sexualita široké pole
událostí a věcí. Zdrojem potíží člověka v jeho vztazich ke světu je potlačení šíŤeji
pojatého,,dynamismu slasti..'

Neopsychoana|yza reprezentuje ve srovnání s klasickou psychoanalyzou dru-
hy extrém. totiž zvyrazněny sociologismus.

Teorie K. Horneyové.Mezi nejpŤísnější kritiky Freudova biologismu a panse-
xualismu mezi neopsychoanalytiky patŤila K. Horneyová' německá psychoana-
lytička, která od r. |932 prisobila dále jako psychoana|ytička v USA. v r. |937
publikovala knihu o neurotické osobnosti naší doby a u tohoto tématu v podsta-
tě již zústala (Our inner conflicts, 1945, Neurosis and human growth' l950). Své
kritické názory na freudismus vyslovila hlavně v knize o novych cestách v psy-
choanalyze (l939). Uvádí ji prohlášenim, žejejí irmysl provést kritické zhodno-
cení psychoanalytické teorie má privod v její nespokojenosti s psychoterapeutic-
kymi vysledky - jinak Ťečeno, podle Horneyové si klasická psychoanalyza
(freudismus) zaslouží pŤehodnocení, protoŽe selhává v praxi. Horneyová tu
vyslovně hovoŤí o pŤehodnocení, nikoli o zavrženi freudismu. coŽ znamená, že
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vznávájeho hodnotu. Jde jí o to, jak Ťíká dále, vyloučenim Spornych elementťr
ukázat vyvojové možnosti psychoanalyzy. Takže neopsychoanaljlza neni popŤe.
ním freudismu, ale spíše jen rozvinutím některych jeho idejí, pŤečemž, jak již bylo
naznačeno v irvodu této podkapitoly, privodní psychoanalyticky biologismus ie
v neopsychoana|yze nahrazen sociologismem' Další vyhradu formuluje Hqr.
neyová (1939, s. l0) takto: ,,Sexuální problémy, ačkoli mohou někdy ovládat
symptomaticky obraz, nejsou nahlíženy již jako dynamické centrum neurÓz.
Sexuální potíže jsou více vysledkem než pŤíčinou neurotického charakteru... Na.
opak klasickou psychoana|yztt oceĎuje těmito slovy: ,,SpatŤuji jako nejfunda.
mentálnější a nejvyznamnější Freudovy nálezy jeho doktríny, že psychické proce.
sy jsou pŤísně determinovány, že akce a city mohou byt determinovány nevědo.
mfmi motivacemi a žeženouci nás motivace jsou emocionální síly.. (Horneyová,
1939, s. l8)' Freudovi právem vytfká, že nebral zŤetel ke kulturním faktorťrm
a tedy i rozdílrim v psychice a Že svrij obraz člověka pokládal za univerzální.
Nakonec se zde zmíníme ještě o jedné vftce, kterou Horneyová činí Freudovi,
totiž že - jak bylo v mÓdě v jeho době - myslel dualisticky, tj. v párech protikladŮ
(napŤ. eros-thanatos apod.). Zdrcujícím zprisobem pak odsoudi(a Freudovo poje.
tí ženské psychiky, jehož základem bylo pÍecenění ženské ,,závisti penisu... Freu.
dovo myšlení charakterizuje jako evolucionistické, ale současně mechanistické.
Podle Freuda se po pátém roce života v podstatě už v lidské psychice nic nového
neděje, pozdější léta jsou už jen opakováním dětskych zkušeností.

ÚstŤedním tématem prací Horneyové, jak již bylo uvedeno, je neurotik naší
doby a zejména problém etiologie neurÓzy vribec' Hlavním zdrojem neurotické
irzkosti jsou ,,nepňátelské pudy.., spojené s nutkavlmi impulzy. Ke vzniku této
ilzkosti pŤispívá naše kultura a potlačení nepŤátelstvi znamená pocity bezmoc.
nosti a subjekt nemá nejmenší tušení, že je nepňátelsk;f . Potlačené afekty se však

vyznačují velkou explozivní silou. Tzv. bazáIni irzkost vzniká z nejistoty citově
deprivovaného dítěte; z ní se pak vyvíjí ,,vše pronikající pocit.. osamělosti
a bezmocnosti: bazální irzkost je neodděliteln á odbazá|ního nepŤátelství' Názor

o rozhodujícím vlivu írzkosti na vznik neurÓz pÍevza|a Horneyová od H. S. Sul.

livana. Úzkost vyvolává konfliktnost, ale také pocíty ohrožení, to dále vyvolává
agresivní tendence, kteréjsou však potlačovány, a tak vzniká nevědomé nepÍá.

telství. Neurotik se posléze stává dezorientovanym a odcizuje se sám sobě tím,

že je citově ochuzen. V současnych společens[fch podmínkách jsou téměŤ

všichni lidé neurotičtí. Charakteristickym symptomem doby je neurotick erotl,.

ka, rcsp.,,neurotická potŤeba lásky.., která je nutkavá a írzkostně vystupřovana.
Neurotik hledá erotického partnera také jako oporu a jeho lásku k sobě neus@|e
prověŤuje, vyžaduje stále náročnější drikazy tét; lásky, cožjeho partner nemiže{

trvale pŤijm out. Zatimco pravá láska vychá zi z pÍíchy|nosti, vycházi neuroticKa

láska z potieby jistoty, ale vydává to za lásku. Ale i když je eroticky plÍtfl:r

ochoten poskytovat ,,dtikazy lásky.., je tato jeho snaha nakonec zpochybnova.

na, protože se neurotikovi jeví jako podezŤelá. Neurotik chce ',lásku.., protozs
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5e trápí svou ilzkostí' ale současně sejí obává, protože ned věÍuje a obává se své

zuuistb,t, a tak tu jde o konfliktogenní vz'tah, ktery je současně bludnym

r.ut,"tn. V naší kultuÍe se člověk bránibazá|ní uzkosti čtyÍmi charakteristickymi

o,"írsobv: láskou' podÍízeností, mocí a distancováním se. U druhé a tÍetí formy

;"o;í'";ptatRu3e motto: ,,Budu-li irstupny nebo mocny, nem že se mi nic

],u' 
; "e*.'á,nam"ná stáhnutí se z ohrožujícího světa' Jádro. neurÓzy je v neie-

sii.rnÝ"t' konfliktech, její záktadnouje však svět pociťovanfjako hrozba, cožje

,uto*.no již v rann1f"n oet.ty"t' zkušenostech. ,,Touha po lásce, tendence
"t<*ustupování, 

snaha po vlivu a irspěchu a sklon k distancování se jsou u nás

us."t' pri.o.ny v nejrriznějších kombinacích, aniž by jen v nejmenším potŤebo-

'"]v uy'znamením neurÓ,y.. (Horneyová, |937,1964, s. 66). Normální cítění

,nr-'i. spontaneitu u ,"-hop''o.t diferenciace, kdežto rizkost budí nutkavé

;;i;; ied'nání, ale je zde i roian v uspokojení,totížv pocitu blaha a uklidnění;

;;;;;ú"' uÝi stej"c silné, ale obsahově to není totéž (sexuální uspokojení

i u.pokoj.n i ie zbiveni se pocitu irzkosti). Neurotické chování, jak je doloženo

.*pél*á.alně, se do jisté míry vymyká známym principrim učení (napŤ. fixace

nu ,p.i.ou chování, klerj'je stále trestán, vede tedy vždy Znovu a znovu ke

zk|aÁáni, neirspěchu upoa.;. Podstatnjm znakem neurotického charakteru je

sebeobviřovárrí a nenávist k sobě samému, což vede k sebetrestání, které mriže

mít povahu ochuzování vlastního žívota,sebetryznění z neustáleho pochybování

o ,otě samém, pocity méněcennosti a ,,neurotická skromnost..' která je vlast-

ně -jako vše v životě neurotika _ paradoxní pfchou a konečně sebedestruktivní

tendence, projevující se riskováním života, sebezničujícím chováním (napŤ. v ha-

zardních hrách, zpustnutím apod.)'
PostŤehy Horneyové o neuroticích naší doby, tj. v podstatě o modální osob.

nosti světa industriální civilizace a tržních vztah ' jsou pozoruhodné, v mnohem

doplriují jiné neopsychoanalytiky, napŤ' E. Fromma i její velk]f vzor, H. S' Sulli.

uunu, u ..ušty velmi širok;f ohlas a zájem. V podstatě tu jde o intuitivně-klinicky

za|oženou teorii osobnosti.
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Behaviorismus

Americky behaviorismus, vznikly na začátku našeho století, odmítl tradiční
pojetí pŤedmětu psychologie jako vědy o vědomí a její tradiční hlavni metodu,
introspekci' Psycho|ogii prohlásil za vědu o chování a za jeji hlavni metodí
prohlásil experiment. Tím byly vyzkumné možnosti psychologie velmi omezenv
a později se to projevilo mimo jiné i tím, že psychologie osobnosti byla v podsta.
tě omezena na měňení individuálnich rozdílri ve schopnostech. Zak|ad'atel beha.
viorismu J. B. Watson (1925, s. 220) definuje osobnost jako ,,Sumu aktivit' které
mohou b;iut odha|eny aktuá|ním pozorováním chování po dostatečně dlouhou
dobu prováděného. aby byly získány spolehlivé informace. Jin]Ími slovy, osob-
nost je konečnym produktem našeho systému zvyk.ťs,., To je tedy pojetí osobnos-
ti v klasickém behaviorismu, které se s da|ším vyvojem behaviorismu vcelku
udrželo: osobnost je systém 4vykú, tj. tendencí chovat se v určitych situacích
určit] m zprisobem, a jako taková je tedy produktem učení, v jehož termínech
mriže b]it vysvětlováno její fungování. Podle R' Bergiuse, 1960, s. 477 násl')
stanovi| behaviorismus program tzv. objektivní psycholo gie, za|ožené na násle-
dujících principech: l. lidské azviÍeci chování je vysledkem prisobení náhodně
kombinovan ch podnětri na organismus; 2' qfsledky pokus na zvíňatech jsou
použitelné i pro vyklad lidského chování, neboť 3. mezi nejjednoduššími reflexy
a nejdiferencovanějšími procesy myšlení a rozhodováni jsou jen stupĎovité
rozdi|y. Bergius charakterizuje rany behaviorismus takto: ,,odpovídá monistic-
kému materialismu; organismus funguje podIe zákon newtonovské mechaniky,
bez spontaneity následují reakce za podněty, energie pro pohyby pocházi zvněj-
ška.a z mechaniky organismu a struktura osobnosti se vytváŤí toliko z manipu.
lovatelnych situací, tedy z vytváňení zvykri (habits) a z regu|ace instinktri pro.
stňednictvím procesu učení, kter1i' je Ťízen prostŤedím.. (Bergius. |960, s. 482).
Metodologickym principem psychologie pak je, že vztahy mezi podněty (s)
a reakcemi (R) musí byt měněny ve fyzikálních měÍitelnych jednotkách' nejsou ,
to jednoduché kauzální vztahy, a|e vztahy komplikované intervenujícími pro. '

měnnymi, které tvoií dohromady organismus (o), tedy: S-o-R. Podle Bergiuse
je základem neobehavioristického pojetí osobnosti teorie učení C. L. Hulla
(1942, 1950), konstituovaná jako soubor postulátri, které reprezentují matema.
ticko-deduktivní teorii chování. a|e vztahuji se jen na vytváŤení jednoduch1fch
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vzorc chováni. Je to teorie' která neni zdaleka rlplná a již v Hullově době byla

velmi diskutabilní. Klasick1f Watsonriv behaviorismus byl zavržen pňedevším
právě proto, že zjednoduši| paradigma psychologie na vzÍahy S-R, bez zpro-

stiedkujícího činitele. To, co neobehavioristé nazyvají organismus (soubor vnitň-

ních intervenujících proměnnych), je v podstatě to, co se označuje jako osobnost.

Problematika osobnosti je spojována pňedevším s problematikou učení a moti-
vllce.

otázka po podstatě osobnosti. jejím vnitŤním uspoÍádání a jeho vzÍahl

1 vnějším projevrim osobnosti je striktně odmítnuta: ,,Otázka, jak1i je někdo
cl sobě, jaky je skutečně, nemá odpověď a je vědecky nesmyslná. ČIověk neni
nikdy ',o sobě.., nybrž vždy v určitfch situacích a chová se v nich tak, jak se
v nich chovat naučil..(E. R. Guthrie,7944, s.62). Citovany autor (Guthrie, 1944,
s. 58) definoval také osobnost jako systém zvykri, kter1Í je relativně stabilní
a rezistentní vriči změně: ,,Lidské chováníje vytváŤeno ze specifickych pohybo-
vych odpovědi na situace, a tyto jsou determinovány v termínech asociace.
Člověk směŤuje, když je tváŤí v tvái nějakému znaku situace, k tomu, aby
opakoval chování, které projevil, když takovy znak byl kdysi pňítomen..; taková

,,asociativní tendence.., Ťíká dále Guthrie, mriže byt za riznych okolností bloko-
várra. avšak ,,ztlsÍává hlavní základnou pro predikci toho, co člověk učiní, když
je dotyčny znak znoyu pňítomen.. (Guthrie, 1944, s,62). Proto, jak dále Guthrie
uvádi, hledání univerzálních rysri nebo činitelri determirrujících veškeré chování

1e zavádéjici koncepce' Pňesto se však tato zavádějící koncepce prosadila, když
rigorÓzní behavioristé začali pěstovat faktorovou analyzu osobnosti, aby identi-
fikova|i strukturu jejích vnitŤních determinant (,'faktory osobnosti..), takŽe
hledisko učení už nebylo považováno za postačující. Neobehavioristické teorie
osobnosti byly pňedevšim faktorově-analytické modely osobnosti (H. J. Eysenck,
1946, R. B. Cattell, 1950), o nichž jsme zde.již pojednali. Ana|ytickou jednotkou
osobnosti nicméně zristal zvyk (,'habit..); na tento termin je podle behavioristri
moŽné pňevést všechnu konzistenci chování (C'-F Graumann, l960, s. l08).
Utváiení zvykri bylo v podstatě odvozeno z laboratorních experimentri se zvíŤa-
ty. Určity pokrok v ana|yze lidského chování znamená dílo B. F Skinnera (l938'
l954), kter1f zavedl termín operantní chování a odlišil je od pasivního reaktivní-
ho chování. Ve vyvoji osobnosti pak zdriraznil jako rozhodujícího činitele ',his-
torii zpevĎování.., a tedy také to, že čimosobnost je, to je zakotveno v její minulé
zkušenosti. Nicméně i faktoroví analytikové pokračovali v duchu tradičního
behavioristického situacionismu. R. B. Cattell (1950, s.2) podal tuto definici:
,,osobnost je to, co dovoluje pŤedpovědět' co osoba učiní v dané situaci... Tato
pňedpověď j e pak za|ožena na faktorově-analytickém profilu dané osobnosti, tj.
na změňené síle jednotliv1fch faktorri. Podle CattelIa je cílem vyzkumu v psycho-
logii osobnosti objev zákoni toho, co rrizní lidé učiní v sociálních a ,,obecně
environmentálních.. situacích. Osobnost, to je veškeré chování individua, jak
otevňené, tak i to ,,pod krlží.., ale jsou to pŤedevším rizné fyzio|ogické procesy,
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uplat ující se hlavně ve vzniku r zn ch motivací. Behavioristické pojetí oso$.
nosti však ztroskotává právě proto, že ze studia osobnosti vylučujejejí int.up,J.
chickou dimenzi, o jejiž d leŽitosti jsme zde již podstatné uvedli' oavi"ik"lili;
s takovou rozhodností, jak tomu bylo v klasickém behaviorismu a ranem neobe-
haviorismu.

Behaviorismus, jak naznačilJ. Nuttin (l966), z stává v nepŤiměŤené rovině
v]Íkladu osobnosti, jižneni rovina organismus-prostŤedí, nybrž já.svět, tutz.iu
jde o mnohem složitější vztahy, než jsou ty, které lze vysvětlovat princioi
podmiriování, a zásadně pak tu jde o prožívání a nikoli jen o chování. 

-rJ

Teorie J. Dollarda a N. E. Millera
Toto pojetí osobnosti, vypracované dvěma vyznamnymi vědci z Yaleské univer.
Zity,byvá také nepŤesněnazyváno S R teorie osobnosti. Jeza|oženo na pokusu
o integraci psychoanalyzy s teorií učení, zejména C. L. Hulla. V irvodu svt
populární knihy o osobnosti a psychoterapii - jejich teorie má b1i,t pŤedevším
základem psychoterapie neurÓz - oba autoňi uvádějí: ,'Naším hlavním cílem je
spojení životnosti psychoanalyzy, preciznosti pŤírodovědeckého laboratoria
a ku|turních fakt.. (Dollard a Milleq l950, s. |2). Dá|e vyslovují oba pŤesvědče-
ní, že neurÓzy a psychoterapie podléhají zákonrim učení: neurÓzám se lidé učí
a pomocí psychoterapie se jim odučují. Teorie osobnosti obou autorri má oba
tyto procesy ozŤejmit. K tomu je však nutné propojení poznatk učení (tedy
v podstatě behaviorismu) s psychoana|yzou' To, mimo jiné, znamená vymezii
Ťadu klíčovfch pojm , které jsou nosnym zák|adem vyše uvedené integrace.
Podle obou autor je to celkem osm konceptú a principú, z nichž nejdriležitější
jsou tyto: l. princip zpevnění zastupuje freudovsky princip slasti (princip zpev-
nění poukazuje na adaptaci, což je pŤesnější); 2. mechanismus potlačení (represe)
je objasněn jako tlumení reakcí na signály; 3. pŤenos je považován za zv|áštni
pŤípad širšího pojetí, jimž je generalizace; 4. podstatnym činitelem neurÓz je
konflikt, ktery |ze chápat v termínech učení. Teorie učení má vysvětlit' za jakych
okolností dochází ke spojení (asociaci) reakce a signálního podnětu' píičemž
p|ati, že:,,aby se člověk něčemu naučil, musí něco chtít, něčeho si všimnout, cosi
učinit a cosi získat..; to je vyjádŤeno v termínech motivace' diskriminace' chová.
ní a zpevnění' VytváŤení asociací S-R se označuje jako podmiĚování, a to
vystupuje ve dvou formách: klasické (Pavlov) a instrumentální (Skinner). Kon.
krétními činiteli učenijsou: popud (,,drive..), reakce, signál a zpevnění. Zák|adli
postuldt pak zni: ,,Lidské chování je naučené. PŤesněji: to chováni, které se
obecně povaŽuje za charakteristické pro člověka jako rozumové bytosti, jako
člena daného národa či společenské tŤídy, je ve větším stupni naučené neŽ,
vrozené' Učíme se také rizkosti, pocitu viny, studu a jinlm sociálně ziskanfm.
motivacím, jakoži symptomrim araciona|izaci - reakcím, které jsou typické pro
normální osobnost, a|e vyrazněji se projevují v krajní formě jako neurÓza..
(Dollard a Miller 1950, s. 32). Podle L. A. Pervina (1993, s. 384) Dollard a Miller
(1950) byli mezi prvními, kteŤí hledali souvislosti mezi principy učení a fenomé.
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ny osobnosti v obecné rovíně a s abnormálnim chováním pak zvláště. NeurÓza
je podle nich druhem naučeného konfliktu. Psychologie osobnosti je pak
v podstatě vědecké pojetí systému vyšších psychickych funkcí a naučenych
popudri pňesnější vymezení pojmu osobnost Dollard a Miller nepodávají
x pod|e C. S. Halla a G. Lindzeyho (1978) vribec ,,projevili menší zájem
o strukturální či|i vztahově neměnné elementy osobnosti neŽ o proces učení...
Strukturu osobnosti v jejich pojetí tvoŤí vlastně motorické, resp. behaviorální
a verbální návyky a systém,,naučenych popud ... 

,,Zpevněni spojení signál-reak-
ce vytváŤí podstatu procesri učení..(Dollard a Miller, 1950, s. 36) ; rozhodující je
zdefunkce popudu ajeho redukce,pÍičemž:,,popudy jsou silné podněty podněcu-
jící k činnosti.., ale ,,naučené popudy.. jsou ,,fasádo1)) za níž jsou skryté funkce
podstatnfch vrozenych popudti... Oba autoii uznávaji tedy jakousi vnitŤní
funkčně vyznamnou strukturu osobnosti - systém vrozenych popudri, na něž je
nložno konec koncri pŤevést všechny popudy naučené, neboť tyto se vyvinuly
podmiĎováním vrozenych popudri (napŤ. podmiřováním bolestivych reakcí
vzniká naučeny popud specifického strachu) - avšak po vzoru behaviorismu
chápou dynamiku osobnosti v podstatě jako zá|ežitost exogenních vlivri. Drileži-
tou roli totiž hraje koncept signálu či klíče (,,cue..): ,,Popud podněcuje jedince
k reakci' Signály rozhodují o tom, kdyjedinec zareaguje, kde zareaguje ajakou
reakci vykoná.. (Dollard a Miller, l950' s. 38). Signály jsou podněty označující
objekt cílové reakce, které jsou tedy signály vyvolávány. Problematika dynamiky
osobnosti, na nižje vcelku teorie Dol|arda a Millera omezena' je dána souhrou
čtyr Zák|adních činitelri učení: popudem, reakcí, signálem a zpevněním.

Souhru činitelri učení charakterizují oba autoŤi (Dollard a Miller, l950, s. 36)
takto: .,Popud podněcuje k reakci, která je obvykle také determinována signály
jinych podnětri, ne tak silnych, aby mohly prisobit jako popud, avšak mnohem
vice specificky diferencovanych. Jestliže prvotní reakce není odměněna dosaže-
nim redukce síly popudu, vystupuje tendence k zanikání této reakce a objevení se
jinych reakcí. Vyhasínání stŤídavych neodměĎovanych reakcí vede k tzv. náhod-
nému chování. Jestliže po nějaké reakci nastupuje odměna - spojení mezi signá-
lem a touto reakcí zristává zpevněno, takže potom, kdy plisobí t1fž popud a pŤí-
tomny jsou jiné signály. vystoupení této reakce je velmi pravděpodobné.Zpevněni
spo1ení signál-reakce vytváŤí podstatu proces učení... V tomto smyslu dalším
driležitym pojmem je vyhasín ní; rozumí se jím zánik, obvykle postupné zeslabo-
váni nezpevřované, již naučené reakce. Dalším klíčov m pojmem je zkost: zá-
kladem neurÓzy je nevědomy konflikt spojeny s irzkostí;jejími zdroji mohou byt
už zkušenosti z raného dětství' osudné drisledky mohou mít: situace krmení ne-
mluvněte, trénink tělesné čistoty, sexuální zkušenosti (napŤ. pozorování koitu
rodičri) a vycvik v ovládání hněvu a agrese: ,'rodiče učí své děti neurotick;fm
konfliktrim a děti se jim nauči.. (Dollard a Mil|er, l950, s. 127)' Pod|e obou autorri
rané konflikty nejsou zverba|izované, a tím Se StáVají i irporně nevědomé. VytváŤe-
Jl Se Symptomy emocionálních poruch' vyvolanych konfliktem.
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Jako piíklad uvádějí Dollard a Miller pŤípad pani A, 23-leté vdané Ženy, která trpěla uzkostn1mi
stavy, mimo jiné obavou, že pÍestane-li počítat srdečni tepy, piestane jí srdce bit. V její anamnéze by|
zjištěn silny sexuální konflikt' od dětství měla silné sexuální touhy v drisledku jistych zkušeností, 6tg
rodinnou vychovou byl u ni sex spojován s pocity viny a tcdy s uzkostí. Naučila se ncpiiznávat 51
sexuálni pocity' Trpěla také strachem z pobytu na veŤejnych mistech' což souviselo s tim' že měla
nevědomy strach a pocity viny' Že by sc zde mohla stát objektem pokusri o sexuální sblíženi.
Kompulzivní zabyváni se srdečnimi tepy bylo nevědomym odvracením pozornosti od sexuálních
podnětri, které v ní vyvolávaly Írzkost. Jednalo se tu o konflikt mezi sexuálním popudem a uzkostí,
ktery vedl k určitym poruchám chování.

V teorii Dollarda a Millera hraje driležitou roli pojem nevědomi: u Freuda,
podle obou autorťl, potlačení či vytěsněni Znamená nevědomi, a to tedy Znamená
nezverba|izované: ,.popudy a reakce, které nikdy nebyly zverba|ízované, musí
byt nevědomé. . . z tohoto drivodu je vlastně tak mnoho konfliktri, vzniklych
V raném dětství, nevědomych.. (Dollard a Miller, l950, s. l86). V teorii jsou dále
rozlišeny dvě ítrovně naučeného chov ní.. automatické návyky a intelektuální
reakce či ',vyšší psychické procesy.., v rrichž lze opět odlišit reakce instrumentál.
ní a signální (C. L. Hull, l930). Funkcí instrumentální reakce (napÍ. otevÍení
dveŤí) je vytvoŤit učelnou Změnu ve vnějším prostŤedí; čelem signální reakce je
vytvoŤení signálu - Do|lard a Miller nazyvaji tyto signální reakce ''cue-produ-
cing responses.., ,,klíče produkující odpovědi..- je tím míněno pŤedevším ozna-
čováni určitlch podnětri slovy, a jde tedy o verbalizaci určitych signálri; to
usnadĚuje učelné generalizace, napŤ. označení zce|artrunych situacijako ,,nebez.
pečnych.. apod' Proto také na vyšší urovni vyvoje, kdy si jedinec již osvojil ňeč,
neprobíhá učeni mechanicky, a|e za zprostŤedkovánání slovních označeni (',labe-
ling..); tím se stává adaptace jedince také dokonalejší. Proces učení probíhá
v určitém kulturním a sociálním kontextu, ktery určuje vyznamy podnětri i reak-
cí a popudri. Proto je psychologie učení závislá také na antropologicklch
poznatcích: kultura vlastně určuje eťektivnost žívota tím, že definuje její pod-
mínky, resp. Žádoucí ho<1noty a životní cíle. Vyšší psychické procesy zdokonalují
učeni a rozhodující roli v nich hraje jazyk, ale to nesnižuje roli činitelri, jejichŽ
povaha není ještě drikladněji známa. Dosavadní poznatky o učení nejsou zda|e.
ka uplné.

Teorie osobnosti Dollarda a Millera Znamenala nepochybně pokrok prott
pojetím klasického behaviorismu, ale současně zristala poplatná zjednodušením
a omezením, která s sebou behaviorismus pŤináší a která tu jiŽ byla zmifuéna.
Pokus o kritickou integraci psychoanalyzy s poznatky psychologie učení byl jistc

p|odny' ale opět znamenal jen jisty posun vpŤed, zdaleka ne Však plné objasněnl
základnich problémri.
Na základě nejen četnych pozorování, ale i experimentri, které zejména s krysa. I

mi provedl N. E. Miller (l948 a jindy), dospěli oba psychologové zYďrekzávénl,
ženeurlzy jsou naučené, že jejich podstatou je naučenll strach. Dollard a Miiler
(1950, s. 65) jsou pňesvědčení , že: ,,|ldé maji tytéž schopnosti k učeni jako krysY'
tedy všechny jevy tykajici se učení a pozorované u krys vystupují i u lidí. ikdyz
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jistě v procesu učeni u lidí mohou vystupovat jevy nevystupujíci u krys...
Zák|adním termínem této teorie osobnosti je tedy učení, které je korrvenčně
chápáno jako vliv zkušenosti v novych situacích, pŤičemž Se V tomlo procesu
uplatřují čtyŤi faktory: popud (,,drive..)' signál, reakce a zpevnění (odměny
a tresty). Dollard a Miller ana|yzují všechny zák|adní zákonitosti učení. jako je
vyhasínání, generalizace podnětu, diferenciace a další, nezabyvaji se však po-
drobnlm vyjasriováním těchto ,,mechanism ,.. ZdirazĚují ale vliv nevědomí'
a rozeznávaji tak nevědomé učení, jelrož pŤíkladem jsou experimenty, které
provedl na lidech J. Greenspoon (1950)' Tento psycho|og posadil své pokusné
osoby zády k sobě a vyzval je. aby nahlas Ťikaly s|ova, která je napadnou.
odpově<li registroval na magnetofonovém záznamu. Vžd.vcky, k<lyŽ pokusná
osoba vyslovila nějaké slovo v množném čísle, zpevnil je tím, že Ťekl ,,mhm-
hmm... V experimentální skupině počet slov uvedenych v množném čísle v prri-
běhu dalšiho experimentu ve srovnání s kontrolní skupinou .tnačně stoupal,
pokusné osoby si však samy nebyly vědomy toho, že iíkají stále vice slov
v množném čísle. To poukazuje na skutečnost, že zpevtrění mriže byt nevědomé
a že mÚ'že prisobit automaticky (Dollard a Miller, 1950). V učení se vyrazně
up|atriuje generalizace podnětú, která nar stá se silou popudu: E A. Beach
(|942) zjistil u krysích samc ' že injekce mužskych pohlavních hormonri. která
zvyšuje sexuální motivaci' vede k tomu, žeÍito samci reaeují sexuá|ní aktivitou
na velky rozsah podnětri. U člověka se uplatĎují zejména naučené popudy, jako
jsou strach a zlost, současně však vystupují reakce tlumící strach i zlost; napŤ.
J. B. Watson a R. Rayner (|920) ve známych experimentech s ,'malyni Alber.
tem.., tykajících se podmiřování dotykové reakce, zjisti|i, že u tohoto dítěte se
obtížně vyvolával strach, když bylo podmiriováno strachov5im podnětem sání
prstri; redukce strachu byla v tomto pŤípadě současně doprovázená siln]fm
zpevněním tohoto z|ozvyku pŤi zneklidněni dítěte. Poptrdy souvisejí s vnitŤními
Stavy, ale současně mají funkci podnětri-signálri: napň. podněty vyvolávající
bolest se stávají signály strachu' Toto směšování popud a podnětri se nezdá t]ft
piípadné' Na základě uvedenych mechanismri, jejíchž principy zde nem žeme
podávat podrobněji - hovoŤime o nich stručně vyše vznikají naučené reakce.
Zejména jsou to naučen stach a naučená ggrese, pňič.enrŽ napň. ,,strach jako
naučená reakce na novou situaci prisobí jako signál vyvolávající reakce, které si
dan;f jedinec osvojil pŤe.dtím v situacích vzblzljicich strachi. - toÍéž platí pro
agresi' která vzniká podmiřováním zlosti' zejménav situacích frustrace. Do|lard
a jVliller (1950) zdrirazřují d ležit]f fakt. že naučen]il vzorec chování č|ti zvyk(.habit..) je komplexni, Lj' zahrnuje nejen podminěné pohyby' ale i mentální
tenomény. jako jsou pŤedstavy, myšlenky atd. Tyto zvyky pak tvoŤí jakési
elementY osobnosti' tj. vlastnosti osobnosti,které ovšem v tomto pojetí vysiupují
Jako deskriptivní termíny. V Dollardově a Millerově teorii chování se uplatĚuje
rozdíl vrozenÍlch a naučenj,ch popudú, kter]Í pŤíležitostně označují také jafo rozdí|
Vrozené a naučené motivace: .,Lze očekáv at, že vrozené popudy budou závislé na
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fyziologickém Stavu organismu, zatimco popudy naučené budou závislé na
podmínkách, v nichž byly naučer]y, ir na zákonech uplatĎujicich se v učeníi
(Dollard. Mille r, 1950, s. 87). V naučené motivaci se podstatně uplatĎují kulturní
rozdíIy, které se uplatriují nejen v rozdílech mezi spo|ečnostmi, ale i mezi spote.
čenskfmi vrstvami téŽe společnosti (napŤ., jak uvádějí obir autoŤi, v některj,ci
kulturách se neobjevuje žárlivost, neboť více žen se dělí o jediného -'z. u ;iJ
pňi tom ve vzájemnych pŤátelskych vztazich apod'). o rozdílech u p,v"r'iJš
pŤíslušníkrl rriznych společenskych tŤíd, které jsou zvláště nápadné, ." oottu.o
a Miller nezmiriují. oproti klasickému behaviorisnru je zde zdirazněn v1iv
vyšších psychickj,ch procesú, zejména myšlení. neboť tento aspekt učení umožĚu.
je chápat proces psychoterapie ,,v termínech vlastnich zkušeností.. pŤi Ťešení
emocionálnich prob|émri' Tyto emocionáIní problémy jsou vlastním v]|chodis.
kem životní dynamiky. Dollard a Miller rozeznávaji dvě rovně naučeného chovd-
ní: automatické návyky' druh;fm typem je ,,intelektuální reakce.. (,,vyšší psychic.
ké procesy..). V souvislosti s tim je pak nutné rozlišeni instrumentdlních a signdl.
ních reakcí (C. L. Hull, l930): instrumentální činnost se vztahuje na změny ve
vztazich s vnějším prostŤedim; signální reakce pÍedcházi reakci instrumentální -
jako pňíklad této reakce uvádějí Dol|ard a Miller počítání peněz, které někdo
obdržel jako mzdu;spočítání je signálem pro vlastní instrumentální reakci, která
spočívá v tom, že se peníze vloží do peněženky' resp. dojde k vrácení nazpět,
k požáďáni o doplatek apod. Signální reakce mohou byt užity i místo reakcí
instrumentá|ních, když se stanou podnětem pro chování druhych lidi (napŤ.
když někdo požádá o sklenici vody, místo aby si ji podal sám). Uvedené sign ki
reakce maji značny vyznam ve vyšších psychickych procesech, neboť umožřují
,,vyšší roveř adaptace... Typickou signální reakcí je jazyk. Jak tyto reakce
prisobi' není dosud zcela spolehlivě známo.

Jazyková forma signá|nich reakcí mriže b t označena jako verbalizace a je o ni
moŽno Íici, že se u člověka podstatně podílí na procesu generalizace a diferen.
ciace podnět - umoŽĚuje totiž generalizaci a diferenciaci nejen podle fyzické
podobnosti, ale i podle vyznamu. Dítě, které se naučilo obávat se pňedmětri
označovan,.fch jako ostré, po zaslechnutí slova ,,ostry.. mtiže generalizovat svou
opatrnost i na další piedměty. Jin;fmi signálními reakcemi jsou pÍedstavy a myš.
lenky, které se často opírají o vnitŤní verbalizaci. Y jazyce samém jsou obsaženy
různé kulturní generalilace a diferenciace jako napŤ. ,'malf chlapec.., ,,pÍite|,,,
,,ženaty muž-svobodny mtlž,,,,,moje žena-jiná žena,,. Použitím těchto a jinfch
genera|izac| obsaženych fakticky ve všech pojmech, se u člověka mechanickf
proces učeni měni v logické učení, v němž se tedy uplatĚují vyšší psychické
procesy. V podstatě jsou tato fakta ana|ogická pojmrim první a druhé signální c
Soustavy u I. P Pavlova, problematika logického učení (resp. lidského učení) je
však posunuta do roviny psychologického pohledu. V drisledku toho se v učení
uplatĎují tÍi rovně generalizace: ( l ) generalizace opirající se o vrozen é roz|išová.
ní podobností a rozdil , napň. horké a studené piedměty; (2) genera|izace
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rozšiÍené a zpÍesněné slovními označenimi a jinfmi signá|ními reakcemi' napŤ.
názvy r znych signálri téhož druhu umožřují širší genera|izaci. kdyŽ se dítě
nauči označovat, co je horké a co studené; (3) generaIlzace a diÍ.erenciace. v nichž
s|ovni označení nebo jiné signální reakce zprostÍedkovávají pŤenos reakcí již

naučenych;jedná se o názvy vlastních instrumentálnich a emocionálních reakcí,
které se pak pňenášeji na zák|adě sémantické generalizace: napŤ. dítě se naučilo
reagovat na ,,horké.. piedměty. a pŤenáší pak tuto reakci na jiné pňedměty
označované za ,,lrorké... V učerrí se tedy jako velmi vyznamná prokazuje role
yerbalizace, a to V obou složkách tohoto procesu: na základě verbalizace se
gerreralizují a diÍ.erencují podněty podle svého vyznamu a ve verbální formě
nrohou vystupovat i odměny a tresty. Ustrašené dítě mriže byt napi. uklidněno
slovy: ,,Neboj se, maminka se za chvíli vrátí.. apod. Kromě toho takové verbali-
zace umožiuji očekeivdní odměn g tyestú (slib, pohrrižka), a tínr pŤesun cílri
chování do budoucnosti, plánování činnosti atd. Proto pňirozenou součástí
učení je verbální učení, které umožriuje generalizaci a diferenciaci vyznam ,
gerreralizaci a diťerenciaci kognitivních klíčri v podmifiování a již zmíněnou
verbalizaci zpevnění. Tak se vevzÍazich člověka ke skutečnosti uplatĚuje uvcžo-
ytiní c pldnovdní. nejde jen o mechanické reakce' nybrž mezi podnět a reakci
vstupují vyšší psychické procesy. které se podílejí na vytváŤení určitého plánu
činnosti, v němž je zahrnuta také kognitivni analyza skutečnosti (prostŤedk
a dtisledkri chování). Uvažováni je pak v1fvojově vyšší zprisob aplikace poznává-
ni v regulaci chování. Jádrem díla J. Do|larda a N. E. Millera (1950) je podrobná
ana|yza toho, jak se jedinec rrčí neurotickym symptomrim. Tato ana|yza je
z'a|ožena na kritické integraci poznatk z psychoana|yzy a teorie učení. Zák|ad-
ním konceptem je zde emocionální konflikt, ktery je v1ichodiskem neurÓzy;
podstatně se pŤi tom uplatĎují potlačené popudy, tj. mechanismus vytěsnění,
ktery ve shodě s v1ilkladem S. Freuda (l925) je v podstatě chápán jako ,,nezverba-
lizované reakce..: nevědorné konflikty jsou nezverbalizované konflikty a docházi
k ninr již v clětství, kdy role verbalizace Se teprve rozviji. Proto také: ,,rodiče uči
své děti nervovym konfliktťrm a děti se je naučí.. (Dollard a Miller, l950' s. 122).
Tyto dětské konflikty mohou persistovat až do dospělosti a stávají se zdrojem
tvorby neurotickych symptomri . Za zák|adni zdroj konfliktrj se pokládaií kritic-
ké vj,chovné situacejako: krmení. trérrink udržování tělesné čistoty, rany trénink
sexuá|ních aktivit (potlačování sexuálni zvídavosti' prohlašování nrasturbace za
tabu) a konflikty mezi hněvem a irzkostí (spojené často s tzv' ,,patriarchálním
kodexem.., tj. pňísnou autoritativní vfchovou). V posledním uvedeném pŤípadě
se jedná zejména o trestání projevri agrese, což má za drisledek spojování hněvu
s uzkostí, tedy konflikt' kterj'byvá rovněŽ nezverbalizovany, jako konflikt mezi
Sexem a rizkostí. V siln1ych nevědomych konfliktech vykazuje postižená osoba
stále tytéž zprisoby reagování. za něž byla trestána. Ne všechny konflikty vyvstá-
vajize stÍetnutí prvotních popudri. jeden z obou konfliktníCh popudri m že bft
prvotní a druhy sekundárni, naučeny (tak ie tomu napÍ. v konfliktu mezi sexem
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a irzkostí). Vznikaji ovšem obtiŽe s experimentální evidenci tezi o podstatě
nevědornych konfliktri, pňedevšim proto" Že neni možné plně kontrolov41
a měŤit emocionální a popudové komponenty konfliktu. PÍi vytvtÍŤení neurotic.
k ch symptonň se uplattiují principy učení: napŤ. když se jedinec naučil
reagovat si|nym strachem na určité signály' vystupuje tendence generalizova1
tento strach i na jiné po<1obné signály. Současně se všechny reakce, které
umožĚují redukci strachu, fixují jako si|ny návyk, kter]i mriže vystupovat ve
formě rliznych patologickych pro.ievri' nirpŤ. ve formě nějaké fobie. Na základě
učení se tedy vytváňi transfer emocí a popudŮ na další sign ly, došlo-li jiŽ
k asociaci určitého signálu s určitou emclcí a s určitym popudem. Snryslem
symptomťr je právě redukce uzkosti (napň. rreurotickii para|yza dolních končetin
umožřovala pacientce, aby se vyhybala sexuálním stykrim se svym manželem.
vtjči němuž cítila odpor). Je-li návyk blokován konfliktem nebo vyhasíná.
protože není zpevĚován, objevuje se tendence k regresi, tj. k chováni, které bylo
v dětstvi silně zpevřováno: napŤ. jsou-li u muže zablokovány tendence k sexuál.
ním aktivitám, m že u něho vystoupit regrese ,,k dŤíve naučenym reakcím
uspokojování hladu.. (o. Fenichel. 1945) - to jsou známé pňípady spojování
SeXu a hladu. popisované psychoanalytiky. V konfliktních situacích vystupuje
též pÍemisťování reakcí na náhradní objekt, piečemž se v závislosti na povaze
konfliktu uplatĎuje rrizny stupeĎ podobnosti nebo nepodobnosti náhradního
cile s p r,odnim objektem popudu, ktery byl konfliktem blokován. Dollard
a Miller popisují ve svém díle s pozoruhodnou pronikavostí a postŤehy známé
obranné mechanismy (kromě již uvedenych i da|ší), které objevil S. Freud
a které slouží redukci zkosti, indukované konfliktními situacemi. Neurotické
symptomy mohou vypl1fvat z pot|ačení rr)znych popudri, avšak: ',sexuální
popud a agfese, ačkoli se zdaji b]i't biologicky slabší, podléhají větším společen-
skym omezenítn, a proto mohou mít větši sílu.., kromě toho ,.verbální reakce
na tyto popudy bfvají obvykle vytěsřovány za pomoci trest .., a proto jsou
oba tyto popudy často zdrojcm neuroz (Dollard a Miller, 1950, s' |79), Za
jeden z nejdriležitějšich popudri považ i oba autoňi uzkost. protože byvá silná,
protože se snadno asociuje s novymi signály na základě učení a protože je
motivem, ktery vytváňí utlumové reakce ve většině konflikt. ' o tom, jaké
symptomy neurÓzy vystoupí, rozhoduje Ťada činitelri, jako druh popudri, struk-
tura situace, druh konfliktu atd. K naučenym neurotickym symptom m se
pÍipojují psychosomatické potíže. tj. '.vrozené fyziologické reakce na Stav
silného popudu.., které jsou vlastně vedlejšimi produkty učení se neurozám'
Podstatnym mechanismem v učení se neurÓzám je mechanismas vytěsřov ní,
opírající se, jak již bylo uvedeno, o nezverbalizované zkušenosti: ,.popudy
a reakce, které nikdy nebyly zverba|izovány, musí byt nevěclomé... proto je

mnoho konfliktri v dětství nevědomych (Dollard a Mil|er, 1950, s. 186).
Vytěsnění se váže hlavně se strachem a jeho role je zÍejmá, chrání psychiku
jedince pŤed desintegraci; krajním pňípadem vytěsnění je amnézie.
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Jádrem dí|a Dollarda a Mi|lera (l950), které zde analyzujeme. je vysvětlení'
jak se vytváiejí neurotické Symptomy, tedy, jak se č|ověk učí neurozám, pŤičemž
se upiatĎuje integrovany pĚístup vycházejici z psychoana|yzy a teorie učení. Na
první pohled se tedy jedná o omex,eni, pŤístup k problematice osobnosti, a to
<l omezení na dynamiku osobnosti spíše jen z hlediska mecharrismri vzniku
l.unkčních poruch neurotického typu. Ve skutečnosti však toto dilo současně
<lemonstruje zák|adni principy formování osobnosti v bec, neboť tyto jsou
v podstatě principy učení aplikované na sociální a kulturní podminky lidského
Života. Docházi zde tedy současně k rozšíňeni psychoanalytického i behavioris.
tického pŤístupu. o jcjich obohacení. V tomto smyslu oba autoŤi ukázali další
rnožné a zejména v psychoterapii a v psychagogice prakticky využitelné pŤístupy
k problematice osobrrosti. V tom spočívá největší pŤínos jejich díla a je nrožno
iíci, ž'e jim byly položeny zák|ady moderní psychoterapie a Že jím byl dán podnět
zkoumat dynamiku osobnosti jako funkci naučenych tendencí. Krátce Ťečeno,
LaÍo inteqrace psychoanalllzy a behaviorismu, i kdyŽ nevedla k vyŤešení všech
prob|émri osobnosti, ukázala se byt v podstatě plodná a podnětná. Je ovšem
nuttro si uvědomit' že evidence uv děn!,ch teorémit je pŤevážně omezena na
k|inickou zkušenost. Pňihlédneme-li k dalšímu faktu, že některé základní kon.
cepty této psychoanalyticko-behavioristické teorie osobnosti jsou vymezeny jen
neurčitě, má toto dílo i Ťadu sporn1fch míst. Osobnost je zde explicitně brána
jako systém návykri, její dynamika je pŤeváděna piedevším na naučené tendence
(sekundární popudy), podrobněji prozkoumána je však jerr v rovině vytváŤení
ncurÓz. V souladu s klasickou psychoanalyzou je zde snad pŤeceněn jednak vliv
rané zkušenosti ditěte a jednak vytěsnění sexuálnich konfliktú' pŤičemž oba
autoňi, Dollard a Miller, v podstatě pŤebírají Freudovy názory o vyznamu
sexuality v období kontroly jejích ranych projevri. V detailech je ovšem moŽno
Vytykat tomuto dílu Ťadu nedostatkri a nepŤesností, které plynou pňedevším
z konfrontace některych tvrzení s novějšírni poznatky z psychologie učení, avšak
r'celku je možno zák|adni ideu díla, že osobnost je produktem učení, akceptovat'
J<le nyní zejména o to' zpňesnit některá zjištění. ověÍit některátvrzeni a rozpra.
covat toto pojetipro rovinu normálního duševního života člověka. Mechanismy
učení, o nichž se zde hovoŤí, ovšem plati univerzá|ně; rozdi| mezi rovinou
normálního a neurotického chování je jen v životních podmínkách, pŤesněji'
u neurÓzy je zák|adním faktorem nezpracovan1f konflikt. Dílo Dol|arda a Mille.
ra pokročilo současně v tom, že obohatilo behavioristicky piístup o anallzu
Iidské mentality, že všechny procesy' o nichŽ se zde hovoŤí, jsou analyzovány též
v mentalistickych ternríneclr, tj., že pohled na lidskou psychiku je zde zaměÍen
i do dimenze proživáni,

Systémové pojetí osobnosti J. R. Royce u A. Powella
T.eorie kanadskych psycho|ogri navazuje na patnáctileté studium individuálních
rozdílri a je jedním z pokusri o systémov1il pĚístup k psychologii osobnosti.
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J. R. Royce a A. Powell (1983) za konceptuální rámec této teorie pokládaji

teorii systém a procesri informace a faktorovou analyzu. Vycházeji z ,,hypo.
stáze.., že osobnost je komponována šesti interakčnínri systémy: senzorickyrn,

motorickym, kognitivním, afektivním, stylovj'm a hodnotovym. Dalším v1fcho.

diskem je několik ,,maximti.., z nichž uvádime druhé a tŤetí: l. z teoretického

vědeckého hlediska jsou osobnost a komponenty jejích procesri extrémně

komplexní a 2. ,,osobnost a komponenty jejího systému jsou cílově zaměňené..;

l idské individuum neni reakt ivní, ale proakt ivní (H' A. Murray, l938), tdé
nejsou jen ,,taŽeni.., a|e i ,.tlačeni... tzn. ž'e jejich motivace nemá jen vnější, ale
i vnitŤní zdroje (Royce a Powell, l983' s. 7 násl.). C)sobnost je integrována ve
tŤech urovních: senzomotorické, emocionálni a na urovni jástvi (.,Sel|.). Pro

komplexní systémy. mezi něž patÍí i osobnost' je charakteristické, že jsou pro

ně rozhodující funkční vztahy a že jsou ,,interdeterministické.., tzn., že,'proud

informačního vystupu je drisledkem interakce mezi danym vstupem a mnoho.

násobnymi interakcemi funkčních jednotek interagujících systémri.. (Royce

a Powell, 1983, s. 32 . Základní struktury, funkce a interakce osobnosti jsou

tyto:

struktura: funkcc: vzor fluktuaci:
Základnisystémyainteraktivnivztahyintegrativníosobnosti:

\

l v .

I I I

I t .

uroveř
analyzy

teorie systémťr
(konstrukty)

psychologické a

faktorové ckvivalenty

funkcionální vyznam

suprasysteln

systémy

subsystemY

komponenty
subsystému

elementy
subsystémy

osobnost

(psychologická
integrace)

psychologickY tYP
(profil)

terciární rysy

(|aktory tňetího Ťádu)

sekundární rysy

(|aktory druhého ňádu)

primární rysy

(faktory prvního iádu)

udržování osobnostního
vyznamu

pÍizpr)sclbení rozdílnyn
podmínkám

integrace v relaci
cil _ dosažení

specificky cil vYkon

speciÍické opelace

dědičnost

kultura

individuum

genetické programy

(genotypy a fenotYPY)

kulturni programy
(symboly a normy)

osobnost a její

syst mové komponenty
(pramenné rysy a

chování)

biologickáadaptace mutace,

(udrŽování reprodukce, změny ekologickych

metabol ismusatd.) t lakri.katastrofy

sociální integrace
(adaptace, kulturni
picžití a kontinuita)

integrace osobnosti
(cmoční rovnováha,

senzomotorická
rntegrace
světovy názor,
životni styi,
sell'-image

kulturní a individuálni

lnovace,
lokální podmínky
(rodinná krize atd.)

idiosynkratické
zkušenosti,
zvědavost, tvoiivost

regulace nejistotY
a riskování

Další koncepty této teorie' které
tabulkách. Nejprve je to srovnání
a Powe l l ,  1983.  s .  l5 ) :

298

lRoYce a Powell' 1983' s' 63) ,'

zde uvedeme, budou podány v piehlednych
inteerativních elementri osobnosti (Royce pojem vztahující sc k mottvact

je hra u dítěte).

vyiadiuje činnost. která piináší uspokojeníPoznámka: Intr insick :
sama o sobě (piikladem

uroveii integrativni osobnosti
(suprasystém-personální vyznam )

obrazy jáství životni styly

\ \

systém hodnot

intrinsicky ..selť, sociálnísystém stylu
cmpiricky racionálrrí metaforicky

a|ektivní systém

emočni emočni introverze

stabilita nezávislost extraverze
kognitivni systém

vnimáni konceptual izacc symboIizacc

motorickY sYstcm
prostorovost časovost

senzoricky systém
prostorovost časovost
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styl

I
osobnost zde' jak je patrno z vyše uveden]ich pňehledri, reprezentuie terl.,suprasystém vyznačujici se multidimenzionalitou a organizovanosti' qj ;;;;':kou vytvor-.enou integrací interagujících subsystém (dílčích Íunkcí) a jejichkomponent. Je to behaviorální suprasystém , íizeny interakcí vnějšich a vnitňnichčinitelri (stimulri a psychobiologick.fch faktorri). Kombinací systémovych inter-akci vzn1ká následující q|.sledná konstrukce (Royce a Powe|l, l983, s. l6):

senzonum senzonum motor ika kognice afekt hodnota

scnZor1um pŤevod

inlormace

motorika senZomoto- motorické
rická integ- programy
racc, .wo r l d ' , i ew"

, , l i fe style"

kognrce smysluplná mcltorické invarianty
in|ormace schéma v orosticdí

self

emoce

senzomotorická
íntegrace

atbkt citění a|ektivní
pohyb

rnterni
vzrušeni

styl senzoricky motoricky
styl styl

afektivní zprisoby
styl prťrběhu

,,world
view"

hodnota hodnotová hodnotovy
inlormace pohyb

systém
smyšleni

,,life
image"

,,self
image"

potňeby
a zájmyosobnost jako suprasystém či ,'integrativní osobnost.. je hierarchickou orga-nizaci systémri' subsystémri a rysti, které pŤevádějí, tr;nsformují a integrují

informace. Jednotlivé složky rovní systému |ze nynícharakterizovat takto:- Styl: integruje a modu|uje informaci koordinováním kognice a afektivity
a selektováním zprisobri prriběhu.

- Hodnota: integruje a moduluje informaci koordinováním kognice a afektu,
aby bylo dosaženo specifick]fch cílri' tj. uspokojení specifickych potŤeb' nebo
se|ektovárrím specifickych obsahri informace.

- Kognice: transformuje psychologickou informaci tak, aby bylo dosaženo
identifi kace invariant prostŤedí.

- Afekt: transformuje psychologickou informaci tak, aby bylo dosaženo opti-
málního stavu aktivace (vzrušení).

- Senzorium: pievádí |yzickou energii na psycho|ogickou informaci.- Motorika: pŤevádí psychologickou informaci na fyzickou energii (resp. na
pohyb organismu).

Uvedené složky jsou charakterizovány jako ,,mu|tidimenzionální hierarchické
systémy.. a jejich struktury jsou dále ana|yzovány (napň. konceptuáln i s|ožka
kognitivního systému má rovinu verbální a usuzovací (,,reasoning,,), a ta opět ,
má prvky dedukce, indukce a spontánní flexibility atd. Teorie má tuto logiku:
vysvětlit komplex fungování osobnosti, tj. duševního života člověka jako celku,
jako interakci pňesně vymezenfch konstruktri. Royce a Powell (1983, s' |76)
uvádějí následující systém inteyakcí a integrací komponent osobnosti:
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Integrativní systém stylú a hodnot (Royce a Powell, 1983, s. 156):

Nástin teorie je tu podán v několika klíčovych schématech, bez podrobnějšího
vysvětlení jenotliv1Ích konceptri. Z pŤehledu je nicméně patrno, že autoŤi dávaji
některym konvenčním konceptrim (napŤ. introverzi a extraverzi) specificky v1f-
Znam. Zda tu jde o skutečně dokonal1f systém deskriptivních a explanačních
konetruktri a jejich dokonalé vymezení, je ovšem sporné' V podstatě tu jde
o je*ousi teoretickou faktorovou analyzu osobnosti s akcentem na kognitivistic-
kérn pŤístupu.

V1fchodiskem Royce a Powella pro systémovjz pňístup k psychologii osobnosti
bylo studium vysledkri v psychologii uskutečněnfch faktorovych ana|yz, by|a
jím tedy jakási faktorová ana|yza faktorovych ana|yz, která umožnila identifika-
ci jednotlivych funkčních e|ementri a rovní osobnosti jako systému. Nejvyšši
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uroveĎ integrace tvoŤi ,,self-image* (obraz sebe sama), zahrnujici integrované
poznáni a hodnocení relace já-svět (životní názor a životni styl), v 

"c.z ..udržuje dynamická rovnováha, která je stále restaurována souhrou ,,PsYcholo-
gick) ch procesor ... Obrazu sebe sama je inherentní systém behavioráini"t' ciirijejichž společn]fm jmenovatelem je ,,osobní smysl..: jedinec se chová .ut, uů,realizoval svrij ,,osobní smysl.., tj' program, jehož principem je ua'zováni intll",-
race osobnosti. Interakce kongnitivních a hodnotících (afektivních; subsystffi
směŤují k rracházení smyslu života a k jeho rea|izaci. Nejde tu o vlivv dílčich
obsahově diferencovanj'ch činitelri, jako jsou napŤ. potŤeby, ut. o uÝ't.onou
souhru subsystém fungujících ve směru udržování integrace. nungování *up.ul
systému osobnosti se tedy opírá o abstraktní princip integrace' ul" to n.,nuiii-
ná. že oba autoŤi této teorie nemají smysl pro empirii. obecně lze sice Ťíci, že
smyslem života, podle této teorie, je udržování integrace, ale to ovšem .á .u.ij
psychologick]f obsah a mriže se to fakticky projevovat velmi pestrym a tu,uu]
lentním zp sobem života. V chování systému se uplatĎuje stálá interakce dvou
procesri, asimilace a akomodace (oba tyto termíny zaved|J. Piaget): stimulace je
asimilována do stávajících struktur, ale ty se současně stále akomodují vnějším
životním podmínkám. Současně s tím se uplatriují procesy poznávánía hoáno-
cení' tj. interakce kognice a afektivity. Konečně se uplatřuje stálé testování
vysledkri činnosti za čelem event. korekce behaviorálních programri.

Uvedená teorie osobnosti, označovaná téžjako ,'multifaktorově-systémová..,
znamená kognitivisticky akcentované pojetí osobnosti, které je svérázn;fm a po-
zoruhodn m rozvedením poznatkri faktorovych ana|yz. V tomto smyslu Zname.
ná další vyznamny posun psychologického poznání.

Fenomeno|ogická psycho|ogie

obsah pojml fenomenologická psychologie není zcela jasny. Za fenomenologic-

ky orientovanou psychologii se považuje směr, ktery v této vědě prosazuje

introspekcionalisticky založenou ana|yztl psychickych fenoménri, v širším smy-

slu pak popis těchto fenoménri vribec, ale také psychologii, která vychází z feno-

menologické metody pŤedstavitel existencialismu a ztémat, která existencialis-

tická filozofie pŤedestŤela' počínaje analyzou postavení člověka ve světě

u M. Heideggera, pŤes ',existenciální psychoanalfzu,, J. P. Sartra. až po tzv.

.,daseinsana|yzť, L, Binswangera a M. Bosse (německym slovem ,,Dasein.. se

označuje lidské bytí). Nověji se k fenomenologické psychologii Ťadí i dílo V. E.

Frankla a práce pňadstavitelri tzv. humanistické psychologie (A. H. Maslow,

C. G. Rogers, R. May a další). Jde tedy o vnitŤně velmi diferencovany směq

jehož společnym jmenovatelem je d raz na vztah člověka k bytí ve světě a ana|y-.za 
zážiiki tohoto bytí. Podle Heideggera se problematika lidské existence,která

zahrnuje i otázky psychologie osobnosti, dá zpracovat jedině fenomenologicky'

a stává se tak ..fundamentální ontologií lidského bytí ve světě..; pokud se

psychologie' po Vzoru pŤírodních věd, pŤidržuje objektivismu, je to z nedostatku

imyslu pio fiiozofickf pňístup k člověku. Zak|adate| fenomenologie E. Husserl

označil tento ,,vědecki' objektivismus.. Za Symptom ,,krize současnych věd

o č|ověku... Vychodiskem vší fenomenologie je ana$,za zkušenosti, která je vždy

něčím intrapsychick;fm a smysluplně vztažnym. Proto je fenomenologie vždy

introspekcionálistická, ale niťoli ve smyslu ,,hrubych dat introspekce.., ale jde jí

o ,p..ifi.ky pojatou a.na|ynl zážitki, vykazujících smysl lidského bytí. Vědecká

fenomenologie je pouze popisná, filozoficky pojatá fenomenologie směŤuje za

popis a je v poostatě transcándentalistická, když hledá konečny vyklad lidského

vztahování se k světu v postulované transcendenci. Filozoficky se vraci aŽ

k Descartovi, ktery zdfuazÁ1|fenomén vědomí (,,cogito..)' v němž je dán subjekt

a objekt současni Íak, že ana|yza vědomí, resp. prožívání, umožĎuje pochopit

sub;ěktivní smysl tohoto subjekt-objektového vztahu, tj. co v něm subjekt

proživá, nikoli jen jak jej proživá, pŤičemž tato ,,co.. poukazují k nějak]fm

existenciáliím (aspekty riošte existenci). Husserl sám proto svou metodl nazva|

novodobym kartesianismem a snažil se prokázat, jakjsou věci ve světě dány ve

vztahu ť etoveku. Šlo mu v tomto smyslu o zaěhyceni pŤedmětťr ve vědomí,
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o reflexi' v jejimž obsahu objekty světa a svět sám dostávají smysl' To se děje
postupem, ktery nazval eicletickou redukcí či metodou (Ťec. eidos : podstata)'
již je možno objevit ',podstaty.., tj. lidskf smysl objektri ve světě' Jde tu v zásadě
o identifikaci zážitkovych invariant toho kterého piedmětného vztahu. Sv1fm
zaměŤením na zážitkovou sféru se tak fenomenologie ocitá v zásadním rozporu
s behaviorismem (T. W. Wann' l965 - sborník diskutující tyto rozpory) a s pňí.
rodovědeoky pojatym pŤístupem k lidské psychice'

Husserl sám navázal na to, co lze označitjako skepse vúči novodobé psychologii,
která se chtěla vyvíjet po Vzoru pňirodnich věd a kterou formuloval nejv1frazněji
W. Dilthey ( 1894) ve svém utoku proti naturalistické psychologii. Vystoupil proti
tomu, aby se v psychologii uplatřovalo hledání kauzálních souvis|ostí jako v pŤí.
rodních vědách, protože psychické jevy jsou něčím zcela specifickym, od pŤírod-
ních jev odlišnym. Duševní život člověka není dán vnějšně, ale vnitŤně, a nemriže
b]Ít tedy poznáván tak jako vnější pŤíroda. ,,PŤírodníjevy vysvětlujeme' duševní
jevy chápeme.., Ťekl Dilthey, ktery se tak stal zak|adate|emtzv. rozumějící psycho-
Iogie (či chápající psychologie - ,,Verstehende Psychologie..). Toto chápání či
rozumění není však za|oženo na intuici, nyb na analyze směŤující k objevení
motivri: duševním aktrim a jejich smysluplnym souvislostem života rozumime,
když identifikujeme jejich motivy, resp. hodnoty, o něž se v nich usiluje. V rozu-
mění se však uplatriuje spoluproživání těchto smysluplnych souvislostí, resp.
vciťování, pňičemž hledané motivy vyjadŤují vztaby člověka k hodnotám. Jde tu
o znovuproŽití ,.duchovních pletiv.., tj. motivačních souvislostí či Světa hodnot,
a o porozumění ,,vnitŤní nutnosti duchovniho bytí... E. Husserl (1962' s. 6)
prohlásil Diltheyovo di|o za,,geniální práci, která v dějinách psychologie nebude
zapomenuta,,, azdútaznil' že Dilthey správně postŤehl, že naturalistická psycho.
logie pŤehlíží, že duševní souvislosti jsou prožívány a že jsou spojeny v jedinou
souvislost, asi jako slova určité věty, a že tedy klíč k pochopení duševního je
v proživáni. Avšak, Ťíká dále Husserl, Dilthey nepostŤehl' že ,,vlastním a neko.
nečně plodnym tématem systematickych ana|yz duše je analyza piedmětného
vědomí.. (Husserl. |962, s. 13). Měl tím na mysli vlastní fenomenologickou
nretodu. Podle Husserla pak porozuměni individuálním duchovnim aktrim a vy.
tvor m neni nic jiného, než ozÍejmění jejich individuální nutnosti, což se děje
rekonstrukcí individuálnich zážitkov1fch a snahovych souvislostí, v nichž jsou

tyto akty zapuštěny: ,,Chápání dosahuje pŤesně tak daleko, jak da|eko dosahuje
analyza motivace a rekonstrukce.. (Hussefl, 1962, s. l9). Dodává, že Diltheyovy
spisy jsou ',geniálni piedehrou a pŤedstupněm fenomenologie.. av žádnémpÍi.
padě nezastaraly (Huss erl , |962, s. 35). Prvky fenomenologicky pojaté psycholo.
gie|ze pak najít zejména v dílech A. Pfándera. E. Sprangera' M. Merleau.Ponty.
ho, J. P' Sartra, P Ricoeura a dalších. Jsou zde však i podstatné odlišnosti proti
privodním Husserlovym názor m, zejména u Sartra, podle něhož je podstata
čtověka v jeho činech, z nichž každy tvoŤi v sobě uzavŤeny celek, takže každym
novym činem se jedinec Znovu utváňi, není ničím vicnež tim, co činí.
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Zcela specifickynri cestami se ubírala humanistická psychologie (A. H. Ma-

slou,. l954, C. G. Rogers. l957 a dalši): ačkoli Maslow zdinaz oval mimoŤád-

ttou inspiraci existencialismem, zristala hurnanistická psychologie v podstatě

u trircličního introspekcionalismu bez nárokri na mettrfyzické či transcendentní

lispekty' Humanistická je v totn, že se pokouší analyzovat ',lidsky potenciál..

spojeny s potiebou sebeaktualizace (seberea1izace), tj. s touhou a možností

člověka byt tírn, kym mriže byt, což se stává aktuálním problémem současného

č.lověka. Již A, Pfánder (l933, s.2|4) piše: každá duše musí zevnitň obnovovat

svrij život. chce.li existovat.
Podle W. Mischela (198l. s. l20) |ze fenomenologicki, píístup v psycfullogii

scluhrnně charakterizovat takto:

Zák1adni elcmenty:

Pi ičiny chováni:

t)Ůležitá clata:

I,ozorované odpovědi pouŽívané jako

Těžiště Zkoumání:

Pi istup kc ztnÓtr im osobnosl i:

Rolc situacc:

proživané já (,,the experier.rced selÍ.), personální

konstrukty a sebe-koncepce. subjektivní city
a pcrcepce

scbc-koncepce a základní city a konflikty

sebe-odtraIeni (,,self.disclosure..) a personální

konstrukty (o sobě a jinych)

znaky (vnitiních stavri osoby)

sebe-koncepce. sebe.vědomí a expťese; lidsk! po.

tenciárl a scbeaktualjzace

narristající vědomi, osobní čest, vnitÍní konzisten.

cc a sebe-akceptace (,,self-acceptance")

jako kontext pro zkrršenost a volbu; drirazje kla.

den na situaci jako perciPovanou

Mischelriv pňehle<lje omezen pouze na jeden ze směr uvnitň fenomenologické.

ho pňístrrpu k osobrrosti (resp. k lidské psychice vribec), totiž na humanistickou
p'y.t-'ologii. '"'p. jak sám Ťíká - natzv.,,existenciální pojetí.., které zdrirazĎu.
jc, že ,,člověk je to' co ze sebe činí.., resp. že má tendenci realizovat svrij lidsky

pc.tenciál. Vedle tolroto ,.humanistického existencialismu.. však stojí ,.determi.
It ist ická psychoIogic.. .

Ve skutečno sti je'|'enomenologicktÍ metoda v psychologii použivána nejednotně,

steině jako je nejednotné i celkové pojetí tzv' fenomenologické psychologie, jejíž

je<lnotlivé směry se liší, mimo jiné' mirou závislosti na svych velk1fch vzorech.

Husserlovi a Fieideggerovi. C. F. Graumann a A. Métraux (L911) chápou

v tomto smyslu ,,Í.enámenologickou orientaci.. jako ,,zvláštní zprisob myšlení

a charakteristick! styl vyzkurnu... V čem spočívá tato zvltištnost fenomenologie
jako humanitně vědní metody ve srovnáni s metodo|ogii pŤírodnich věd, nazna.

čuje A. Giorgi (I91t, zde podle M. Herzoga, |992, s. 492):
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Říše pŤirodních věd: Řiše humanitnÍch věd: existence pÍedcházi podstatu, a jehož zák|adnípozici je reflexivní vztahk Světu -

Svět je světem člověka a vyloučíme-li v reflexi vše' co pocházi z objektu' vynoŤí
Se to' co uděluje tomuto objektu vlastní smysl, a to je ',čisté vědomí.. neboli 'já...
Podstata věcí se vykazuje ve struktuŤe proživáni, resp. ,'čistého vědomí.., které
je vědomím byti. Z toho lze dále odvodit, že podstata se utváŤí, že neexistuje pŤed
existencí, nybrž je existencí formována. Tato teze má mimoŤádnou driležitost pro
existencialistické pojetí osobnosti a její psychologie, které vyrazně vystupuje
z'ejména v Sartrovych dramatech a románech, ale také u A. Camuse, S. de Beau-
voirové a dalších. (Viz napŤ.: Kossak J.: Existencialismus ve filosofii a literatuňe,
Praha l978). Platí-li, že existence pŤedchází podstatě, pak člověk svou existencí
vytváŤí svou podstatu také ve smyslu psychologickém' neboť existence má
pŤedevším psychologickou dimenzi. Existence určuje, čím člověk je, jeho podsta-
tu' ale mezi jednotliv]Ími činy jedince neexistuje žádná souvislost; každj' čin
vytváŤi v sebe uzavieny celek, to, co je jedinec v dané chvíli, je pouze jeho
projekcí, každ1fm novy postojem Se Znovu vytváÍí, jedná, jako by pŤedtím nic
nebylo' je to ,,creatio ex nihilo... Chování člověka proto není možno pŤedpoví-
dat: ,'člověk je tím' kym není.., Ťíká paradoxně J. P. Sartre. Člověk vylučuje svou
minulost, a tak vyjevuje Svou nicotu, není možno pojmout ho v žádné formuli
a žádnému jeho činu není možno rozumět. Člověk existuje a jedná, není ničím
víc, člověk není, ale existuje, je bytím pro sebe, tj.bez vztahu k tomu, co bylo,
a každého jedince mrižeme poznat, až když je mrtev. Podle Sartra člověk nesou-
visí ani se společensko-historick1fmi podmínkami své existence, proto neexistuje
ani žádná trvalá psychická struktura a proto není možná ani žádná psychologie
osobnosti. Tyto radikální teze pňedního pŤedstavitele jistého proudu existencia-
listické filozofie a literatury jsou ovšem v naprostém rozporu s poznatky psycho-
logie učení. Ačkoli Sartre radikálně popňel možnost pŤístupu k psychologii
osobnosti v tezích,,existence je pŤed podstatou..... a,,člověk není ničím jinym
než tím, čím se učiní.. (Sartre J. P.: L'existencialisme est un humanisme, Paris
l946' s. l7' l8), pŤesto se pokusil vytvoŤitjakousi novou psychologii osobnosti,
kterou nazva| existenciáIní psychoanylj,za a které věnoval celoujednu podkapi-
to|u svého stěžejního díla (Sartre J. P: L'etre et le néant, Paris l943, angl. pňekl.:
Being and Nothingness, London l957, s. 557-5,74). Jak již sám název naznačlje,
je to pokus o integraci psychoanalfzy a existencialismu. V tomto pokusu apliku-
je Sartre svou základni tezi, že podstatou člověka' kterou je nutno respektovat,
je jeho naprostá subjektivita. Na pňíkladu rozboru osobnosti spisovatele
G. Flauberta, ktery podal P Bourget, Sartre ukazuje' že psycholo gické ana|yzy
směŤují k jednotlivym ,,pražádostivostem.. či ,,prachtěním.. po vzorr chemic-
kych analyz. Na zák|adě takové hypotézy však je zde abstraktní dŤive než
konkrétní a konkrétní je jen soustavou abstraktních kvalit, individuální je jen
prrisečíkem obecnych schémat, a to je logicky absurdní (pŤíkladem je Bourgea-
tem uváděná ,,potŤeba silně pociťovat.., pňipisovaná Flaubertovi - ta není podle
Sartra žádnym vysvětlením, nybrž sama vysvětlení potňebuje). Proč se Flauber-

Experimentování

Kvantita

MěŤení

Analyza

l)eterminovaná reakce

Idcntické opakování

Nezávisl1;' pozorovatel

Experimentování a jiné formy
vyzkumné činnosti

Kvalita

Yyznam

Explikacc

Intencionální odpovčď

Esenciální fenomén poznávan ' jen
prostŤednic1vím variovan ch projevr)

Zričastněn ' pozorovatel

n.a jiném místě pak Giorgi (198l, zde opět podle Herzoga, 1992) podávánásledujíci charakteristiku fenomenologie v psychologii:- Fenomenologická deskripce není introspekcě.
- Fenomenologická psychologie není subjektivistická věda.- Fenomeno|ogická psychologie není věda o proživáni.- Fenomenologická psychologie není čistě deskriptivní.- Fenomenologická psychologie nezkoumá,,privátní..,,,vnitňní reality...-Fenomenologickápsychologieneníčistěideograf ickí
. Fenomenologická psychologie není anti-věda.- Fenomenologická psycho|ogie není speku|ace.- Fenomeno|ogická psychologie není anti-faktická, čistě apriorní věda.- Fenomenologická psychologie neni antipozicí k tradiJni.p.y"i,ologii.

Fenomenologická psychologie není jen vedectá p.op.a"..tií.u.
Uvedené negativní charakteristiky ovšem jen rozvíjejí několik vychozicha spornjzch postulát 

: P9y1'. lidské psychiky, a.],ou p.oio.jato tatovo ovšemdiskutabilní. Piedstavitelé klasické rozumějící psychologie a fenomenologie ne-podali Žádnou systematickou psychologii osobnosti, aišak pŤispěli k ana|yzezážitkovy ch s truktur něk terych ui''''u'n,i1í"t' p sychickych fen om énri, napň. sym.patie a antipatie (Scherer M.: wesen uni Foi-"n a"isy-pJie, 2. vyd. Bonn1923). Husserlriv žák M' Heidegger Se pokusil o f"noÁ"nologick.f pŤístupk ontologii lidského bytí (Sein u,áŽeit,l0. vyd., Tiibingen l963, poprv é |927),ovlivnil však vyrazně vznik tzv. ,,daseinsana|yzy,,, o níž hovoňíme dále. Prvkyfenomenologické psychologie |ze na|ézt v díle F. Brentana, A. PÍándera,G' Marcela, M. Merleau-Pontyho, J. P Sartra' P. Ricoeura a dalších. První.z uveden ch F. Brentano (1874) měl značn vliv na Husserla a v mnohém pŤedjaljeho základní myšlenky.
Existencialistické pojetí osobnosti: Husserlova fenomenologie ov|ivnila pod.

statně vznik fi|ozofického směru, existencialismu, jehož záítadni tezi jé, že
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tova pŤepjatost rozpadá na potňeby ,,mnoho dělat.. a ,,silně citit.., proč s,guspokojuje symbolicky psaním a nikoli napŤ. milostn]|m áobrodruŽstvím 41d'robvykle (napi. i u Jasperse) shledáváme vysvětlování v rovině obecn]fch souvi-slostí, napŤ. mezi slabostí a pokrytectvím, cudností a mysticismem apod.' niftg|iv rovině individuální a konkrétni, pňičemž tato ,'psychotogická..^ 
"y*ě;i;;;směŤují k nevysvětlitelnym ,,pradanostem.., které uy'tup";i;uto .t.-.nt ;:chologie, jako jakési psychologické molekuly. Avšalr ,o, 

"o;" 
nu.no poŽadovat.je ,,skutečně neredukovatelné..' to, co je evidentně nepňeváditelné, to ';';;;z našeho ,'lovení pňíčin... Zkoumáme-li osobu, narážime bud'na ,,nepotŤebnoua protiňečící si metafyzickou substanci.., nebo se bytí, které zkouma*L' .,puáina ,,prach fenomén ' které jsou spojeny navzájem vnějšími vztahy,,. P"d;il;jako podle Spinozy nejde sestavit zubstanci nebo jeji atributy sumací jejichmodrl nelze sestiwit osobu z jejich sklonri; to, co l. n..tno odhalit ve všechbiografiích, je ,,sjednocení originálního projektu.. (-unification of an originalproject.. - Sartre' 1957, s. 56l), které se nám vyka,u1ejako ,,ausolutně nesub.stanciální... osobnost tedy konstituují její projekty, n.ilot v nich je obsaženajednota všeho, co chce, jednota těchto 

"t'tcni 
a existenciální situace. osoba seneprojevuje v součtu a uspoiádání jednotliv.fch empiricky clefinovanil.r' p.,o.i,nybrž ,,v každém z pud zcela a nedělitelněi, jako se poát.špi,.o,y substanceprojevuje zce|a v každém ze svych atributti. A jestliŽele to,,',, .ur. - pokračuje

dále Sartre (|957, s. 563) - ,,musíme v každém pudo' u i.aždém zptlsobu chovánísubjektu umět odhalit.v.yznam,kter1i' je transcenduje... NapŤ. v žárlivosti, kteroupociťuje subjekt k určité Ženě' mliže ten, kdo ji umí interpretovat, poznat,,totální
re|aci k světu, jíž subjekt sebe sama konstituuje jako jáství... V každém aktuál-ním činu je promítnuta aktuální existence subjettu, nit.oli něiut á trva|ápodsta-
ta, ale tato existence není totéž co zkušenost. Každy p.oi.t. je inteligibilnívolbou, která vykazuje transcendentni vyznamu .'.-á iaano,,,ontologickou
prednost pňed empiricku volbou, nybržje touto volbou... ,,JestliŽe tedy veslujina Ťece' nejsem ničím jinym ani zde, ani v jiném světě nejsám ničím jin]fm nežtímto konkrétním projektem plout na lodbe,.. píše Sartre."Avšak ačkolije tentoprojekt celkem mého bytí' vyjadŤuje jen privodní volbu v určit ch podmínkách,
,,není ničím jin]y'm' než volbou 'nn" ,u-ého jako celku v těchio podmínkách...
Podstatou tohoto projek1.u, této volby je pak ,,individuální ta1emství bytí ve
světě... Proto se spiše snažíme odhalit na zák|aděsrovnání r znychempirickfch
pudri subjektu základní projekt' než tak učinit pouhym součtem a sestavením
těchto pudri, neboť, v každ'ém pudu se osoba vykázuje zce|a a nedělitelně.
Existuje ovšem nekonečné množství takovych projektri a chceme-li je utŤídit,
musíme se zdržet tendence proniknout t poĚat"enimu projektu a nedělíme je ani .
na ,'vlastní.. a ',nevlastní.. sebeprojekty jako Heideggei. V;j,chodiske m ie zit,lad.ní projekt, kter5Í musí b]'t pochopen ze-sebe sameho a kter]fm je žádostbyt, je
to p vodní projekt,'pro-Sebe..(,.for-it-self project..): ,,ero seb.le zejména.byii,jemuž ve svém bytí jde o bytí ve tvaru sebeprojektu. . . Nebot] ontologicky se
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pro.sebe vykazujejako nedostatek bytí.. .  (Sartre, 1957, s. 565).Zák|adní Sartro-
vaLeze nynízní:,'P vodní projekt, ktery je vyjádÍen v každém našem empiricky
pozorovatelném pudu, je tedy projekt bytí; nebo' chcete-li, každy empirick1Í pud
je v souvislosti s privodním projektem bytí, ktery má vyraza symbolické uspoko-
jení, tak jak to u Freuda činí vědomé pudy ve vztahu ke komplexrim a jak to čini
p  vodní l ib ido . . (Sar t re  1957 '  s .565) .  Ex i s tu je  tedy , ,žádost  by tí . . ,  a  ta  se
projevuje nesčetnymi zprisoby: Žárlivostí, lakotou, láskou k umění, odvahou...
bytí je pŤedmětern těchto žádostí' Bytí pro-sebe, jak lž víme' je ,,bytí, které je
sobě samému nedostatkem bytí. . ... Na zák|adě těchto velmi abstraktních uvah,
v nichž se odráží Heideggerriv zprisob ana|yzy lidského bytí i jeho svérázná
terminologie a které zde nemohou b1ft plněji reprodukovány' dospívá Sartre
k závěru, že: ,,Lidská realita je žádostí po bytí-o-sobě..(Sartre, l957, s. 565 n.),
piičemž toto bytí-o-sobě, jak už víme, se konstituuje existencí, není v něm
obsažen žádny poukaz na nějakou metafyzickou substanci. Nicméně Sartre
iclentifikuje podstatu této touhy po bytí.o-sobě ze s|oŽit1fch uvah o vztazich mezi
uvedenymi pojmy, jimíž se vyjadŤuje r zná situace člověka ve světě: ,,M žeme
tedy Ííci' že to, co čini zák|adni projekt lidské reality nejlépe srozumitelnym, je
okolnost, že člověk je bytí, které chová umysl stát se bohem.. (Sartre, 1957,
s. 566): základním lidskym projektem je tedy projekt stát se bohem, kter1i' mriže
byt také identiÍikován v rovině konstituování určitého vědomí a kter1f se ovšem
projevuje symbolicky nesčetnym množstvím zpúsobri jako druh bytí; empirické
žádosti jsou jen symbolizací této bazá|ni touhy člověka.

Tato ''lidská pravda osoby.. se mťrže vykázat prostŤednictvím ,,ontologické
Í-enomenologie.,, která reprezentuje konečnou interpretaci určit]i'ch zkoumání.
Tato zkoumání probíhají podle určit1fch pravidel a Satrte je nazyvá existenciální
psychoanalj,ía, kterou tedy rozumí metodu studia lidského bytí ve světě. Její
základní tezi je,že člověk je,,celek a nikoli soubor něčeho.., je vyjádňen v každém
jednotlivém aktu jednáni,takže z lidské činnosti tento celek odhaluje. Cílem této
psychoanalyzy pak je ,,dešifrovat empirické vzorce chování člověka.., pÍičemž
vychodiskem je zkušenost; tento proces ,,dešifrace.. pak Sartre nazyvá hermeneu-
rjlra (Sartre, 1957, s. 568). Její metoda je srovnávací, neboť každá volba (projek-
tu) je symbolizovánakaždym zprisobem chování a srovnáváním těchto jednotli-
vych aktri chování lze tak dospět k identifikaci projektu, tj' všechny objektivní
vypovědi o duševním životě mají vztah jako symbolizovanékzákladni struktuŤe,
která vytváŤí osobu ve vlastním smyslu. Podobně jako psychoana|yza, nezná
existenciá|ní psychoana|yza žádné privodní danosti psychické, neboť libido
v psychoanal]i'ze mimo své konkrétní fixace není ničím. oba pŤístupy vycházeji
z rekonstrukce lidské situace ve světě, každy ,,historicky.. fakt je tu brán jako
aspekt duševního v1fvoje a současně jako symbol tohoto vyvoje, neboť sám
o sobě není nic, prisobí jen pŤiměňeně zprisobu, jakym je pojat. Avšak zatimco
empirická psychoanalyzahIedá komplex, ktery poukazuje na hledané vyznamy,
existenciální psychoana|yza se snaží určit privodní volbu; tato púvodní volba je
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celostní a je dňivěiší než logika. volí postoj osoby k logice a k principrim, nem žebyt proto vždy pojímána logicky. Existenciáini pJycnoanál za však 
"d;;;učení o nevědomí;je-li privodní projekt plně prožit, a je tak věáom , n",nu*.nj

to ovŠem, že je také poznán a jeho reflexe subjektem mriže b:yt nétay 
"hápá;;jako quasi-vědomá. Pro lidskou realitu - uvádi Sartre - neexistuje žá.dny;;;

mezi existovat a volit Se, a proto chápeme, že existenciální psychoanalyza nemusípostupovat od komplexu, ktery je právě takovou vo|bou byti k takové 
"u'.."t"i,jakou je libido. Sartrriv požadavek, aby rozhodujicím aspektem anal:Ízy osob.nosti bylprojekt. zdánlivě pňekonává vazbllna minulost v klasické psychoana|Ý.

ze - ve skutečnosti.má ovšem i projekt budouciho tuto vazbu;;.i*''*.
Symptomy chování jsou symboly bytí vtibec, nikoli symboly sexualitYi v tom jeexistenciální psychoanal za obsahově bohatší než klasická psychoanal yza. Av-šak to, jak Sartre chápe transcendentální v znam volby, totiž tak, že volbaodhaluje současně .'ontologicky smysl věcí..' tj' objektivní v yznamvěcí, kter5i jesoučasně jeiich ,,lidskym smyslem.., poukazuje na subjektivisticko-meia rv,i"iipojetí osobností u Sartra, resp. jeho návaznost na ,,hermeneutickou fenomenolo-gii" u Heideggera. podre Sartra (r9g2, s. 26'r - Die Transzendenz des Ego)fenomenologická psychologie ,,bere člověka ve světě,;at ,. p.","ntuje v mno-hosti situací: v kavárně, v rodině, ve válce' Co ji zajiÁá. je zéela obecně člověkv situaci... Avšak, jak bylo naznačeno, nezristává u těchtá konkrétních existen-ciálií, ale snaží se je vysvětlit postulovanfmi danostmi lidského bytí, které jsou

transcendentálni.

''Daseinsanalj,za je jlnym směrem ve fenomenologické psychologii, navazujícímpiímo na husserlovsko-heideggerovskou tradici poj.ti ',r*oménu.., jak je všaknaznačL| již E Brentano (l874): pňírodovědeck]f pri.tup v psychologii nevedek |enomenologii, nlbrž ke konstrukcím; psychic[e je ,,aepotencionali'ováno..vefylcky model (M. Herzog, |992); psychálogická fenomenologie směŤuje k iden-tiÍikaci bezprostŤednich zážitktt ve siruktuŤe psychického ja o intencionálního
aktu. Tím je pňekonán karteziánsky dualismus, v němž stojí subjekt proti světutim, že svět je tu chápán jako pňítomny v subjektu: ,,Co je ve vědomí proživáno,je život sám. ProŽívání je sebe .u*u ,áb.u,iii"i ži,ot, kiery vystupuJe Z anony-
mity proudu života do osobně centrovaného světa.. ... (M. Herzog, 1992, s.302)'
Nyní jde o to, co kdo. v této struktuŤe proživini nach,ázi,iaká ,!idé.. (plur. od
,,eidos..) tu na|ézá, neboť tato ,'eidé.. jsou invariantní strukturní jádra intencio.
nálních zážitk a priorit, nikoli produkty abstrakce (M' Herzog, |992, s.2||),
Intencionalita znamená vztažnost ke smyslu lidského bytí (Ďasein)' Rrizné
pŤedstavitele daseinsan alyzy pak zajima|y rrizné aspekty fiáského bytí ve světě:
L. Binswangera(1942) napŤ.,,fenomenoltgie lásky;.. vycházejiciz,,existenciali- .
tylěla.. a modri její vztažnosti (pohled, pokyn, objetí atd.). M. Bosse (1967) zase
zajima| existenciální smysl sexuálních ferverzi. Podle Bosse vyjadňují tyto per.
verze deformace a destrukce vitálně ptivodní jednoty těla a prostňedí, jednoty
,'pudového cíle.. a,'pudového objektu.,; piirozené sptjeni je tL nahrazeno nebo
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l'iženo na pouhé hledárrí slasti (proto je za ,,praperverzi.. povaŽována onanie
- M. Herzog, |992, s. 437). Ve skutečnosti tu jde o velmi vyumělkovaně pojaté

relace, vyjadŤované hieroglyfickym jazykem. Tak napi' Boss (Nárys medicíny

a psychologie, 1992, s.25) ana|yzuje situaci páru milencú, kteŤí spolu jdou ruku

v ruce těmito slovy: ,'I tělesné kráčení ruku v ruce s milym patŤilo bezprostŤedně

k niterně spolulidské blízkosti obou partnerri. Proto je také tŤeba i lidsk!

Í-enomén, kter:izm toto jest' chápat jen jako zvláštní zprisob společného pohrou-

ženi obou těchto |idí do jejich vztahu k t1umž věcem jednoho společného světa.

V souladu s tím se kráčení tohoto páru ruku V ruce nejlépe označí jako ,tělování.
jejich niterného spolubytí v jediném' společném světě...

V banálních momentech, které jsou pouh1fmi symptomy, se intelektualisticky

zŤeděnym jazykem hledaji jakési existenciální hieroglyfy. Tak napŤ. to, že vyše

uveden1Í pár hovoňí o dovolené, kterou stráví společně v jistém hotelu, vyjadŤuje

Boss (l992' s.26- cit. d.) takto: ,,V našem zvláštním pŤípadě by se jednalo o dva

intrapsychické pÍedstavované obrazy jednoho hotelu, kter! byl oběma zamilo.

vanfm subjektrim velmi dobŤe znám, Jeden z těchto obraz by se pŤi tom

imanentně nacháze|ve vědomí a v hlavě milenky, druhy v mozku jejiho partnera.

Avšak to, co bylo možno vidět fakticky' pozristávalo pouze v tom, že si dva lidé

zároveů zpiítomřova\i tentyŽ d m. Píi tomto zpŤítomřování se oba společně ze

svého svobodného rozhodnutí zdržova|ive svém vzta|tllk téže věci a zpŤítomřu-

.iice si ji, dleli u tohoto hotelu samotného, a sice u něj tam na jihu, kde opravdu

itojí . . . Vztahovali se k němu pŤevážně jako k domu, ktery v piítomnosti vypadá

tak a tak a ktery mají v brzké budoucnosti zabydlit... Dikce Íéto ,,analyzy,,
pŤipomíná jistého humoristu, kter;f, vysmívaje se topornosti vyjadŤování někte-

r]fch filozofii, definuje hrnec jako ,,vyjem obhmotnělé prostornosti...

D. Wyss (Die Psychologie des XX' Jahrhunderts, sv. [., 1976, s,472n.') uvádí,

že fenomenologie ,'je věda o podstatě zážitk;iu-, tzn. o jejich dá|e l1ž neŤešitelném

smyslu.., kter! se tedy vykazuje v jejich psychologické podstatě dané tím, co je

invariantní v jejich intencionalitě. Toho se dosahuje ',eidetickou redukcí.. či

,,variací..: pŤeámět fenomenolo gické ana|yzy je tak dlouho introspektivně vario-

ván, až se vykáže jeho zážitková invarianta, je redukován na ,'eidos.., na Svou

zážitkovou podstatu, která vykazuje jeho obecně lidskf smysl. l když je posledně

Íečené spoiné, je popis fenomenologické metody vyjádŤením skutečnosti' že

v tomto Smyslu byla iato metod a polživána všemi psychology, kteÍi vycháze|i

z ana|yzy proživánijako vlastniho pŤedmětu psychologie. Šlo tu primárně o 91ět
člověka, tedy o to - Íečeno slovy Heideggera - co ,'Dasein.. potkává jako

,,Bedeutsamkeit.. (vyznam, d ležitost), neboť subjekt je vždy,,In-der-Welt-Sein..
(bytím ve světě), je tím, čím je skrze svŮj svět. Na tuto heideggerovskou tezi pak

navazova| vnitŤně diferencovany proud fenomenologické či antropologické či

exis|enciální psychologie, reprezentovan! zejména J. P. Sartrem (|944), M' Mer-

leau-Pontym (Ig14),L. Binswangerem (1961), H. Kunzem (1946). H. Plessnerem

(l980), Ph. Lerschem (l956), w. K"l l" ."- ( l968)'  M. Bossem (t956)'  ale také



v. E. Franklem (1947, 1963), K. Jaspersem (1965), E. Minkowskim (1966)
a Ťadou dalšich. Zv|áštní a patrně nejvyznanrnějši snrěr tu reprezentuje uv-
nitň tohoto proudu humanistická psychologie (A. H. Maslow' C. R. Rogers
a další)' Ačkoli fenomenoiogická psychologie navazovala na reakci proti psy-
chologickému irrtelektualismu a naturalismu (rozumějící psycho|ogie)' stá-
la se v ňadě svych pŤedstavitelú zvláštni odrridou psychologického intelektua-
l ismu.

obecně vzato, jedná se v daseinsana|yz'e o aplikaci Heideggerova pŤístupu
k ana|yze lidského bytí na problémy psychologie a psychiatrie. Jde pňedevšim
o základní strukturu bytí-ve-světě (,,In-der-Welt-Sein..) a o tzv. existenciáIie, ti.
empiricky dané symptomy bytí ve světé, o pochopeníjejich smyslu, o uchopení
problému světa člověka, jeho existenciální situace. V tomto smyslu je claseinsa-
na|yza jakousi směsí psychologické a filozofické antropologie' poznamenané
ovšem tradičními vlivy německé,,duchovědné psyclrologie.. a,,filozofie života,,.
Některí daseinsanalytikové (napň. M. Boss a další) spatŤují v daseinsanalyze
další vyvoj psychoanalyzy. G. Condrau (l973) upozorĎuje' že zHeideggera byl
pÍevzat termín ,,Dasein.. a z Freuda termín ,,ana|yza*. (Syntézu se pokusil
podat M. Boss: Psychoanalyse und Daseinsanalytik, Bern-stuttgart, 1957).
Šv]fcarsk]f psychoterapeut M. Boss (Sinn und Gehalt <ler sexuellen Perversioneí,
2. vyd., Bern-Stuttgart, 1951) se pokusil na rozboru osmi pŤípadri sexuálních
perverzi ukázat. že v jejich vykladu je možno jít dál, než jde psychoanalyza
a ,,antropologie... oproti psychoanal ze, která tematizuje zejmérra dynamiku
pudri, je hlavním tématem daseinsanallzy psychologická ztižitkov struktura jti,
nebo pŤesnéjl 'já jsem..; zdrirazřuje se zde tedy jak]j'si pÍístup k člověku
o,ZevnitŤ... V pojmu ,jsem.. jsou zahrnuty všechny časové dirnenze lidského bytí,
neboť ,jsem.. spojuje ,,byl jsem.. S ,,budu.., tvoňí piechod mezi minulostí a bu-
doucností, ale i kdyŽ pŤítomnost je určena minulostí, obsahuje v sobě současně
poukaz k minulosti a k bucloucnosti. A tak časová dinrenze lidského bytí má své
těžiště ve vědomí ,jsem.., v němž se současně uskutečĎuje rozhodnutí, a tedy
i čin. Volním aktem se člověk liší od všech ostatních Íbrem živého bytí, není
bytostí determinovanou, nybrŽ rozhodující se - V tomto bodě se daseinsanalfza
obraci proti deterministické psychoanalfze, avšak je tňeba poznamenat, že
s pojmem vlŮ'|e zachází dosti libovolně a metafyzicky. B1ft znamená tedy rozho.
dovat se a jednat, ale současně to znamená zaujmout postoj k svému protikladu,
tj' k nebytí, k smrti, neboť ,jsem.. dostává plny vyznam v ostrém kontrastu
S ,,nejSem.. (A. Kempiríski: Podstawowe zagadnienia wsp lczesnej psychiatrii,
Varšava l978, s. 1l5). A tak poměr člověka k bytí i k nebytí, tj. k smrti, dává jeho
rozhodování a jednání určitf akcent. Vědomí smrti je spojeno s uzkostí (.,nebu- .

du..), ale současně i s vinou' neboť b\ížici Se Smrt pňináší vyčitky, ženež1jip|ně,
že se špatně rozhoduji. oba Iyto zák|adní existenciální pocity, ítzkost a vina,
popsané již praotcem existencialismu S. Kierkegaardem (l844), reprezenllji
základni charakteristiku lidského jsoucna, kterou jsou proniknuty existenciálie
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člověka. Dalším driležit1ym pojmem daseinsanalÝ,y je saět čIouěku, vystupující
jako ,,Umwelt.. (konkrétní pÍírodní prostiedí). ' 'Mitwelt.. (svět kultury. ab-
Straktních hodnot a noreln' ale i konkrétních věcí) a ,,Eigenwelt.. (vlastní svět
člověka, jeho seberealizace v jednáni). Vlastni světy jednot|iv ch lidí se vzájemně
pronikají, pokud se tito |idé k sobě vztahují, avšak daseinsanalyza neuznává
rozdělení subjektu a objektu, pňedmětem jejího studia je vždy ,'vlastní svět...

Z uvedeného je patrno, že daseinsana|yza pŤebudovává celf dosavadní psy.

chologicky pŤistup k osobrrosti na základě Heideggerem inspirované filozofie
lidské existence, identifikuje její základni psychologické aspekty, a tyto pak

aplikuje na psychoterapii. V tomto smyslu nemá byt abstraktní filozofii lidské
existence, jako je jí filozofie Heideggera' n brž má byt psychologickou a psycho-

patologickou teorií' která je jako klasická psychoana|yza vylživána v oblasti
psychoterapie.Y ni se však uskutečĚuje rliznymi zprisoby' napÍ. jako tzv. |ogote-

rapie, která je za|ožena na tom, že psychoterapeut společně se svym pacientem

h|edají smys| existence v konkrétních životních podmínkách pacienta. v dčí

osobností současného daseinsana|ytického hnuti (Internationale Vereinigung

fiir Daseinsanalyse, 1973)je M. Boss. V mnoha směrech je daseinsana|yzaÍnce

spojena s psychosomatickou medicínou (G. Condrau a jiní, zejména však:

condrau G.: Psychosomatik der Frauenheilkunde, Bern-stuttgart, 1965).

Daseinsana|yza 1e zatím posledním pokusem o aplikaci fenomenologie jako

fi|ozofické metody na analyztt lidské existence, kde jsou pojmy psychiky a psy-

chického nahrazeny heideggerovsk;fmi filozofickymi konstrukty druhu ,,In-der
Welt-Sein.., ,,Eigenwelt.. atd. PÍes Íadu zajímavych dílčich postŤeh je tu však

lidská existence interpretována v podstatě metafyzicky, a již proto je praktická

cena daseinsanalyzy jako psychoterapeutické metody problematická. Nicméně

daseinsanalyzaznamenala vyznamné odvrácení části psychiatrie od neplodného

psychiatrického natuarlismu. Její zák|adni idea, učinit proŽívání člověka vycho-

diskem porozumění situaci člověka ve světě, je vcelku správná. V tomto smyslu
je tŤeba pozitivně hodnotit i snahu pŤevést analyzu problematiky člověka jako

piedmětu psychoterap jezce|ado psychologické roviny naziráni. V mnoha smě-

rech je však tato rovina zaměĚována za filozofické spekulace.
Velky zájem vyvolala teorie čloaěkajako bytosti hledající smysl iioota rakous-

kého lékaŤe V. E. FrankIa (|9a6 a později), v níž se promítají i zkušenosti autora
jako vězně nacistického koncentračního tábora. Podel Frankla je člověk ,,Smys|
hledající bytost.. (Sinnstrebiges Wesen), resp. bytost toužici po smyslu života,

což jehlavním motivem její činnosti. ztiátaživotního smyslu (životních perspek.

tiv) vede k ,,existenciální irustraci.., která nezŤídka vyristí v totální 1e|9n1ci 
n3

Život a pňípadnou sebevraždu (to mriže postihnout i osoby žijici v blahobytu).

,Život -a .*y't i v utrpení'). Ťíká Fiankl a soudí, že člověku i v situaci

naprostého vnějšího znásiinění všech jeho svobod stále zb;fvá ,'vnitŤni rozhod-

nuii.. p.o zachování vnitÍní svobody mravní. V tomto smyslu znamená toto

pojeti návrat ke zdriraznění rozhodujiciho vyznamu intrapsychické sféry osob-
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nosti a položení akcentu na osobní étos' Na tom je též za|ožena logoterapie,
tj. psychoterapie zaměÍená na pomoc pňi hledáni životního smyslu. p.ant.triv
americky žák J. B. Fabry (1968) označuje jeho učení jako ,,znovuobjevení
svědomi... Život člověka se uskutečĎuje ve tŤech dimenzích: ,,v tÉtesnc
dimenzi je člověk zajatcem, v dimenzi své pslché je poháněnym' ale u oim"n,i
noos je svobodnym.. (Fabry). Tato noetická dimenze člověka (,,noos..) je
vlastní jádro jeho lidskosti' je to jeho kiest'ansky pojatá ,,duše.., ,,nejvnitŤně.'ší
jádro člověka..' které je mu dáno jako specificky lidská potence, kterou
hindové nazyvaji ,,átman,.. V této noetické dimenzi se uskutečĚu;e suobodna
volba č|ověka a jen neurotik, zdrirazřuje Frankl, chápe mylně svoji existenci
jako ,,muset byt nyní to a nic jiného... Z hlediska existenciálni ana\yzy ji
tedy č|ověk bytost zaměňená na smys|, nikoli bytost pudově determinováná,
neusiluje o slast, ny ž o hoclnoty. Psychologie, která tuto esenciální
vztažnost člověka ignoruje je ,.bez-duchá psychologie..' která 'je slepá
k dristojnosti osoby, právě tak jako k osobě samé.. (Frankl, 1994, s. 79),.Je
to však nicméně spíše filozofické než empiricko-psychologické pojetí člověka.
které nemriže opustit princip determinace a Stavět na postulátu duchovních
daností.

Humanistická teorie osobnosti C. R. Rogerse
Jeden z nejv1iznamnějšich pňedstavitel humanistické psychologie a americké
psychoterapie C. R' Rogers (1959 - ve 3. sv. encyklopedicky pojaté učebnice
psychologie, redigované S. Kochem) se pokusil podat svou teorii osobnosti
jednak v souvislosti s psychoterapií a jednak ve vztahu k interpersonálním
vztahrim. Má to svrij dobry d vod, neboť je to teorie zdravého i narušeného
fungování osobnosti, pro niž jsou mezilidské vztahy nejdriležitějším polem
činnosti; psychoterapeutické principy pak vycházeji z tohoto pojetí a vyjadŤuji
možnosti nápravy porušeného fungování. Rogers zdirazŤnje zké souvislosti
mezi duševním zdravim a seberealizováním' stejně jako E. Fromm, K. Horney-
ová a A. H. Maslow. Podle C. S. Halla a G. Lindzeye (l978, s. 263): ,,Rogersova
teorie osobnosti má určité společné body s existenciální psychologií. Tato teorie
má fenomenologicky charakter jiŽ s ohledem na to, že Rogers klade silnf d raz
na vlastní zkušenosti jedince, na jeho city a hodnoty, na všechno to, co je
označováno jako ',vnitŤni život,, . Podle Rogerse je teorie osobnosti za|ožena na
klinick]fch zkušenostech a pozorování. Rogers nepatňí k těm, kteŤí jsou pŤe-
svědčeni, že ,,věda začiná v laboratoŤi nebo v počítacích strojích... V psycholo.
gii je nutné si uvědomit, že ,,člověk Žije hlavně svrij vlastní osobní a srrbjektivní
svět... Svou teorii pak podává v následujícich, jIž v še naznačenych souvislos- n
tech:

psychoterapie interpersonálnich vztahťr

vztahy v
pracovní
skupině

Vychozím konceptem Rogersovy teorie je sebeaktualizace..,'Aktuď'izujici
tendence je interní tendence organismu rozvíjet všechny své kapacity všemi
zpŮsoby, které slouží k uchování nebo zd raznění organismu. Tato tendence
neobsahuje pouze deficitni potŤeby..', ale také mnohem obecnější aktivity.
Zahrnuje rozvoj diferenciace orgánri a funkcí, expanzi v termínech rristu a efek-
tivnosti prostŤednictvím užívání nástrojri, obsahuje reprodukci. Je to rozvoj
k autonomii směrem od heteronomie nebo kontroly vnějšimi silami ... Životni
procesy nesměňuji pouze k zachováni života, ale pŤesahují momentální status
quo organismu, postupně se rozšiŤují a kladou Svou autonomní determinaci nad
kaŽdou sféru událostí..' Tato tendence je jedinym postulovanym motivem v ce-
lém teoretickém systérnu C. R. Rogerse, u něhož d ležitou roli hraje též pojem

,,sel|. (jáství), avšak ,'self nedělá nic... je pouze jedním vyjádŤením obecné
tendence organismu chovat se tak, aby se zdiraznll a zachoval". Tendence
k sebeaktualizaci (,,selfactualisation..) má pak tyto aspekty:
- jestliže self a celková zkušenost organismu jsou relativně kongruentni. potom

aktualizující tendence zistává relativně sjednocená;
- jestliže self a zkušenost nejsou kongruentní, potom obecná tendence aktuali-

zovat organismus se mriže kÍížit s cíli subsystému motivti, tendencí aktualizo.
vat self.

Rogers tu používá dva driležité pojmy: ,,SzIf 
,, tj. struktura vjemri charakteristic-

kych pro ,já,, a vztahri,já.. k aspektrim života spojenym s hodnotami pŤipoje-
n]izmi k těmto vjemrim. Krátce Ťečeno' ,,self. je obraz' kter;f si člověk vytváŤí
o sobě samém a ktery ovšem zahrnuje jeho vztahy k prostňedí a k hodnotám;
ideální self'je koncepce' kterou byjedinec nejraději vlastnil; zkušenost čizážitek
selfje k ,já.. se vztahující pÍedstava a pocit (napň. ,,Nikdy jsem neměl pňíležitost
byt sám sebou..). Dále je tu termin pocit. tj. emociálné zbarven záŽitek, tzn,
zážítekspolu s jeho vyznamem (napŤ. ,Zlobim se na tebe..). KoIrečně je to pojem

leorie osobnosti
(teorie plně ťungujici osobIrosti)

I

| 
-----l
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vědomí.jímž se rozumí ,'symbolizace některého našeho zážitku.', odpovídající
realitě' Driležité je rozlišovat záŽitky, které jsou konzistentní se self a ty, jež jsou
se se|f inkonzistentní, neboť ty jsou ve vědomí popírány. Selfje kritériem Zážítk .
jejich vyznam a jejich pŤístupu do vědorní ,'self je koncepce prospěšná
vědomí.,. Jestliže se objeví inkongruence self a 1kušenosti (naše okolí se k nám
chová V rozporu s našim sebepojetím, napŤ. nás pňehlíží nebo podceůuje), vzniká
,,stav vnitŤní rreuspoŤádanosti.. a tenze. To se mriže dále projevit neurotickym
chováním, které je nesrozumitelné jedinci samému. Je to stav irzkosti a ten je
odpovědí organismu na nebezpečí, že diskrepance m že vstoupit do vědomí,
a ohrozit tak vnitŤní duševní integritu (dalo by se Ťíci i pohodu). Když je zážitek
vnímán nebo anticipován jako inkongruentní se self-strukturou' je to stav ohro-
Žení. odpovědi je obrana jejimž cílem je udržováni ,,stá|e stejné self-struktury...
Toho se dosahuje zejména percepčním pŤekrucovánimzážitk:iu ve vědomí zp so.
bem, ktery redukuje inkongruenct zážitku se self-strukturou, nebo popíráním
zážitku ve vědomí vribec. Mriže však dojít i k reorganizaci sebekoncepce, tj.
- jsou do ní zahrnuty charakteristiky, které byly se self dŤíve inkozistentní.
Neni-li jedinec ohrožován, je v či svému zážjtkll otevŤeny, což je protipÓl
obrany; tato otevíenost Znamená, Že symbo|izace zážítku ve vědomí je irplně
kongruentní s tímto zážitkem (není napň. verbálně deformována). optimální stav
je pak takovy když sebekoncepce je taková - že všechny zážitky mohou byt na
symbolické rirovni asimilovány do utvaru self-kultury. Typickym zprisobem
obranné verbální deformace zážitku u ženatého muže s mimomanželskjlm sty.
kem je záména zamilovanosti nebo sexuálního zájmu za lásku'

Da|šim driležit1fm konceptenr je zralé chováni: to znamená, že jedinec ,,vnímá
realisticky a extenzionálně, není defenzivní' akceptuje odpovědnost za to, že se
|iší od ostatních, akceptuje odpovědnost za své vlastni chování, oceĎuje zážitky
v termínech drikazri, na které sám pŤišel, mění svá hodnocení zážitkijen na
základě novych drikazri, akceptuje ostatní jako individua odlišná od něho
samého, hodnotí sebe a ostatní... Jedinec však nežije v sociálním vakuu: ,,Jakmi-
|e se objevuje vědomí se|f, jedinec vyvíjí potŤebu pozitivního vztahu k druhému
jedinci. Je odměĚující uspokojit tuto potŤebu v druhém a pocítit uspokojení
vlastní potŤeby, poskytnuté druh1fm člověkem... Vzájemně uspokojující inter.
personální integrace jsou pňedpokladem bezporuchového vyvoje, neboť celá
self-dynamika je sociálně vzIažná. Jin;fmi slovy' jde tu o potňebu vzájemně
pozitivnich, tj. odměĎujících se interakcí. Z potÍeby selÍ.-vztahu se vyvíjí hodno-
cení, když jedinec hledá k selrf vztažny zážitek (napŤ. Írspěchu, obdivu), nebo se
mu vyhybá (napŤ. neuspěchu, zesměšnění); kdyby jedinec pozna| jen zce|a
pozitivní vztahy, hodnocení by se nevyvinulo. Dítě musí poznat souhlasné 

.

i odmítavé reakce rodičri na své chování, aby se naučilo rozlišovat, co je správné
a co nikoli. Naučí se, že některé zprisoby chování jsou pok|ádány za pozitivní,
i když nejsou uspokojující (napŤ. hlídat bratŤíčka), a jiné jsou považovány za

:::".'""'' 

i když jsou uspokojující (napň. když bije bratňíčka). Vnímání druhfch

se propojuje s hodnocením sebe sama: ,,Zážitky, které jsou ve shodě Se Stavy
hodnocení, jsou ve vědomí pŤitomny a pŤesně symbolizovány. Zážitky, které
neodpovídají stavrim hodnocení, jsou vnímány selektivně a pŤekrouceně, jako

kdyby byly ve shodě se stavy hodnoceni, nebo jsou ve vědomí popírány...Určité
zážitky ohrožuji sebekoncepci a aby se udrŽela self-struktura (vnitňní integrace)'
jsou nutné obranné reakce. Ztráta vnitŤní jednoty je motivující, protože Zname-
ná vznik nepiíjemné tenze, a tak je vyvolán sklon k jeji redukci. Mriže se tu
objevit zvláštní stav sebeodcizení: aby si subjekt uchránil pozitivní vztah ostat-
ních' musí popiít nebo zfalšovat některé hodnoty' není pravdiv1 ke svému
piirozenému zážitku (mriže napň. popÍít svrij obdiv k dívce, která má ,,špatnou
pověst..). le-\j zážitek inkongruentní se self' není ve vědomí pŤesně symbolizo-
ván' neboť sebekoncepce by pŤestala byt konzistentní, hodnocení by bylo naruše-
no (jeho kritéria zpochybněna), potŤeba self-vztahu by byla frustrována a vznikl

by stav rizkosti. V pŤípadech takové inkongruence vzniká proces obrany, ktery
spočivá v selektivní percepci' pÍekrouceni (deformaci) zážitku nebo jeho popÍení

ve vědomí. Tak se uchovává konzistence tňí prvkťr:

percepce
zážitku

hodnocení

i::i:i*.'#:",
Uvedeny trigon vyjadŤuje zák|adnisložky tvoÍící vnitŤni psychickou rovnováhu,

která je podmínkou duševního zdraví. Druhy defenzivního chováni mohou mít

neurotické až psychotické znaky nebo vystupují jako elementy iracion lní dezo-

rientace,jimiž jsou, mimo jiné, zejména:
racionalizace: vymluva, konstrukce,,vysvětlení..;
íantazie: pňesun do nového symbolického světa, v němž je zdtnaznéno self;

projekce: nedovolené, zahanbující atd. vlastní sklony se pŤipisují okolí, což

redukuje irzkost ze sebe sama.
,,Proces obrany je nerispěšny, když je zážitek ve vědomí pŤesně symbolizován,

a utvar self-struktury je1ímto zážitkeminkogruence ve vědomí porušen. Vysled-

kem je stav dezorganízace.,, obecne, tedy platí:

záž,itek kongruence -_--__> psychologické pŤizpúsobeni

zážitek inkongrucnce --__--> psychologická obrana

Tak dospívá Rogers k závěrlim, kÍeré nazyvá teorie plně fungující osoby, jejimž

jádrem je teze, že jedinec má tendenci k sebeaktualizaci a tendenci udržovat svou

self-koncepci kongruentní se svjmi zážitky; tyto tendence jsou nejplněji rea|lzo-
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vány, když jedinec zakouší pozitivní hodnocení sebe sama a když je uspokojová-
na jeho potieba pozitivniho vztahu k jin]fm osobám - to jsou dva pŤípady
pozitivního self-vztahu. Jestliže jsou uvedené tendence reaižovány,j"áine" se
stává ,'plně fungující osobou..' která má pňinejmenším tyto charaktěristiky: l. je
otevŤeny ke svfm zážitkttm (tzn. neprojevuje defenzivnost a jeho zážitky jsou ve
vědomí plně verbalizovány);2. self-struktura bude kongruentní se zážitkém, ale
bude současně flexibilní a otevňená asimilaci nového zážitkl;3. zážitky nebudou
ve vědomí popírány a pŤekrucovány; 4. jeho hodnocení bude vyjadŤovat jeho
pŤirozené vrritňní Stavy a 5. bude vykazovat jednotné chování, pŤizprisoiení
novym životním podmínkám.

Rogersova teorie je v praxi velmi qfznamná a oproti jin]fm fenomenologic-
kym teoriím je více pr kazná konvenčně objektivními vědeck]i'mi metodJmi,
jinak ňečeno, vytyká se jí méně spekulativnosti.

Kognitivistická teorie

Kognitivismus v psychologii klade d raz na procesy pŤíjmu, zpracováváni

a používání informací. Za kognitivistickou teorii osobnostije považována teorie

G. A. Kellyho (1955), ačkoli Kelly sám ve svém obsáhlém propracování pojetí

osobnosti spatňuje spíše prvky humanistického, fenomenologického, a dokonce

i behavioristického pňístupu. Za kognitivistickou označil jeho teorii osobnosti L.

A. Pervin (1993, s. 251). osobnost je tu chápána jako ',systém konstruktri..,

vy cházejicich ze zkušeností individua.
Podle G. A. Kellyho (l970) obsahují učebnice psychologie dvě teorie osobnos.

ti: teorii ,,pro psychology a jejich chování.. a teorii ,.pro lidi a jejich chování..'

Nicméně Kellyho teorie má sloužit, mimo jiné, zejména psychoterapeutické

praxi. Podle Kellyho lidé, tak jako vědci, konstruují určité koncepty, aby se

vyzna|i ve skutečnosti' vytváňejí hypotézy a pŤezkušují je. Kellyho teorie tedy

vycházi z postulátu' že člověk se v podstatě chová jako vědec, ktery se snaží

pÍedvídat a kontrolovat události. Na základě svych zkušeností si vytváŤí určité

konstrukty uspoŤádávající tyto zkušenosti do prakticky použitelnych vzorcú

chování, jejichž součástí jsou anticipace zkušeností' které nastanou. Ale rťrzní

lidé si vytváŤejí rrizné konstrukty psychologickych fenoménri. Driležit1fm psy-

chologickym aspektem lidského života je konstrukce reality zahrnující anticipa-

ce: to současně vymezuje rámec volnosti rozhodování a zprisob chování. V tom-

to smyslu je realita lidskou subjektivní, tj. subjektivně konstruovanou ,,reali-
tou".

Klíčovym pojmem Kellyho teorie je tedy konstrukr' tj. zpťrsob pojetí skuteč-

nosti, tvoÍeny podobnostmi a rozdíly ve zkušenostech a za|.trnljíci kategorizová-

ní objektri na zák|adé zobecněnych z]:ušeností s nimi a očekávání vztahujících

se k chování vriči těmto objekt m. Funkcí konstruktri je antícipovat události.

Konstrukty umožĚují rozlišování, ale nejsou totožné jen se vzorcl vnímání ani

s pojmy, vyjadŤují i pŤedstavy a pocity vázané k dan1ym kategoriím a 'jsou to

možnosti strukturovat svět... V tomto smyslu umožĚují lidem ,'nacházet behavio-

rální konsekvence.. a ',implicitně je pŤekládat do jednání.. (Kelly, 1955, s. 9).

Konstrukty jsou buď ,,prriihodné.. (,,permeabel..)' tj. pÍipouštějí pÍijetí novlch

zkušeností. a tak i u'oitou revizt, nebo,,neprrichodné..' tj. omezené na určit)f
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kontext, vyjadiujicí zjednodušení zkušenosti. UpevĚují či korigují je zpětné
vazby z jejich používání v chování. Události se neopakují, ale člověk je konstruu-
je jako podobné nebo stejné' a tak je kategorizuje - je to produkt abstrakce
a zobecĎování v procesu učení. ,,Osoby se od sebe liší ve svych konstrukcích
událostí.. a ,'všichni lidé vyvíjejí - každy pro sebe, aby vribec mohli anticipovat
- charakteristicky systém kostrukci' včetně uspoňáclanych souvislostí mezi kon-
strukty, a tento SJ)stém konstrukcí je sesazen z omezeného počtu dichotomnich
(dvoupolovych) konstrukt .. (Kelly, l955, s. 56 násl.). ,,Systém konstruktri člově.
ka se mění jejich užíváním.. (Kelly, l955, s. 72 nás|.). S konstrukty souvisí
anticipace určující chováni; Kelly pokládá koncept motivace za nadbytečny,
protože se lidé vyznačují trvalou aktivitou a jejich jednání je určováno anticipa.
cemi. To je ovšem určitá interpretační nedrislednost, neboť anticipace sama neni
psychologickym d vodem k jednání' není.li jí imanentnipopud, vztahk motivu.
Anticipace se osvědčují či nikoli a člověk volí takové anticipace, které umožriují
nejlepší pŤedvídání budoucích událostí; to umoŽřuje konzistentní systém antici.
paci. Kelly však uznává, že tyÍo anticipace jsou akcentovány určitfmi emocemi
(rizkostí, obavou a dalšími). JestliŽe konstrukt neodpovídá skutečnému prriběhu
událostí, jeho obsah se rozšiŤuje nebo zužuje (což je opět funkcí učení, a sice
principri generalizace a diferenciace).

Kelly rozlišuje ,jaderné.. (cerrtrální) a,,periferní.. konstrukty; tj. takové, které
se vztahují k vyznamnym, a takové, které se vztahují k méně vyznamnym
objektrim. Konstrukty vytváŤejí systém' v němž se mohou objevovat i rozpory
(napŤ. ,,Lidé jsou z'|i,,, a|e,,Pan X je dobrf člověk..). Jaké konstrukty si jedinec
vytváŤí, se zjišťuje testem' kter]/ Kelly vyvinul a nazva| Role-construct-reperto-
ry-Test: vysledky umožriují diagnÓzu osobnosti ve smys|u subjektivního vnímá.
ní a interpretace skutečnosti, tj. i postojri a chování, které z toho vyplyvají'
a event. následnou psychoterapii, která je za|ožena na korekci chybnych kon-
struktri. Konstrukty obsahují napi, určité charakteristiky osob, které jsou v ži-
votě jedince klíčové, napŤ.:

matka:

vypadá jako sestra

otec:

je klidnlf
je nadměrně kritická vriči druh1fm je bezstarostny
je pÍepjatá je uvolněn1f
je sociálně špatně pŤizprisobená

S konstrukty, jak již bylo naznačeno, je pak spojena určitá,,laická psychologie
jedrrání.., která se buď osvědčuje nebo neosvědčuje a pak je, spolu s konstruk-
tem, revidována.

L. A Pervin (1993) soudí, že Kellyho teorie osobnosti podává jen omezeny
obraz svého pŤedmětu a vyt1fká jí i nedostatečné empirické zázemi, a\e uznává
zásadni vyznam klíčového pojmrr konstrukt v organizaci chování. Podobně
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interpretuje Kellyho teorii M' Sader (l980), kter1f ji označuje Za proces atribuo-
vání. Jirrí kritikové, N' Groeben a B. Scheele (l977) soudí, že Kellyho teorie
pŤišla poněkud pŤedčasně v době, kdy psychologiiještě ovládalo silně behavio-
ristické paradigma. Kellymu je dále vytykáno, Že jeho teorie ignoruje funkci
emocí, ale Sader proti tomu namítá. že je tato funkce obsažena v konstruktech.
Namítá však rovněž' Že běžného člověka lze stéži srovnávat s ',idealizovan1fm
vědcem.. a že -jako velká část současné psychologie - Kelly pňíliš zd razĎuje
logiku a racionalitu jednání (Sader' l980. s. l54). Podstata Kellyho teorie je

skutečně jednostranně kognitivistická, ale její pŤedností je její základ v konceptu

sociální percepce; jejím nedostatkent je, že ve vykladu jednání opomíjí kličovy

koncept motivace: konstrukt vysvětluje, ,jak.. člověk jedná, nikoli ,'proč.. ve

stnyslu motivačním. osobnost je tedy víc než ,,systém konstruktŮ.. a Kellyho

teorie je v tomto smyslu nutně redukcionistická a jako taková zásadně proble-

matická, má.li byt teorií osobnosti vribec.
Také pro Kellyho je metodick:i'm vlchodiskem jeho teorie vztah ego-svět,

vyjáctÉeny v kličovém pojmu ,,personá|ní konstrukt..' V tvorbě těchto konstruk.

tťt existují ovšem interindivicluální rozdíly a Kellymu nejde jen o to, aby je

identifikovaljako takové. Z interindividuálně specifickych konstruktťr se odvozu-
jí obecně platné konstrukty, resp. principy ,'psychického zpracování.. situací,

zejména ovšem sociálnich. Kellyho teorie personálnich konstrukt je, podle

M. Sadera (l980, s. l56 n.), v podstatě zvláštním pŤípadem fenoménu atribuce;
jeji základní myšlenka je jednoduchá: ',My lidé se velmi namáháme s tínr,

abychom pozorované události poxze pasivně registrovali a ponechali je stát jako

izolované skutečnosti' Máme spíše potŤebu ihned je uspoiádávat do kategorií,

spojovat je s jin1fmi událostnri' asi iako pÍíčiny nebo drisleclky, nebo je dávat do

spojení s již uchovávanymi mentiilními obsahy: irrformacím pŤipisujeme vyzna-

rny, atribuujeme Za pozorovatelnou skutečnost... Fenomén atribuce zaujima

v psychologii velmi vyznamné misto a Kelly sám svou teorii označuje jako teorii

atribuce; ,i i"ii základní zákonitost povaŽuje princip kovariace: znamená závi-

slost proměnlivosti určitého jevu na jin1fch jevech' v našem pÍípactě konstruktu

na chování jeho objektri, ate i na dalších vnějších okolnostech atd. VytváŤení

kclnstruktti závisí na postÍehovanych změnách a stálostech' resp. podobnostech

a rozdílech, a na zpěin1ych vazbách z chování objektri těchto konstruktťr (napÍ.

jetlince' ktery byl kategorizován jako spolehlivy, drivěryhodny a choval Se Sou-

hlasně, nebo v ,o,po* s touto kategorizaci). Funkcí systému konstruktri je

anticipovat události, napŤ. chování druhych osob, a v tomto smyslu také kon-

strukty determinují ctrováni jejich subjektu, kterj, se chová v souhlase se svymi

kategorizacemi. L. A. Pervin (i993, s. 298)lznáváÍadu pŤedností Kellyho teorie

konstruktri, ale poznam enává, že některé složky této teorie lze jen stěží ověŤovat

a že se do ní nedaji zaÍadit takové emoce' jako jsou láska' hněv, pocity viny

a další. V tomto smyslu také tato teorie zda|eka neÍešívšechny základníproblé.

my psychologie osobnosti, znamená však pozoruhodny krok vpÍed.
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Shrnujicí kritickou interpretaci Kellyho teorie osobnostních konstruktri, která
je veImi objektivní' avšak poplatná pŤísnému behavioristickému stanovisku,
podal D. Banister (1966). Pro Kellyho, jak už víme. je každy člověk ve své
psychologické podstatě podoben ,,vědci..: abstrahuje z chováni osob, s nimiž
pÍichází do styku, určité ne však vždy podstatné - znaky jejich chování a jejich

generalizací si vytváŤí kategorie ,,těch druhych... V tomto smyslu je tedy každ1f
laickfm psychologem s určitou,,teorií..osobnosti a sociálního chování. Zák|ad-

ním postulátem pak je, že ,,procesy osoby jsou psychologicky usměrněny zpriso-

bem, jímž jsou antlcipovány události.., rozumí se pŤedevším v interpersonálních

vz'tazich. Na základě této kategorizace osob (resp.laické sociální percepce) jsou

pak vriči těmto osobám používány určité techniky sociálního chování, které

re:lkce pŤedmětrrych osob buď potvrzu.jí, nebo nikoli' nebo jen v určité míŤe.

Tato teze je v podstatě správná a je v sociální psychologii potvrzena. Rozhodují-

cí nyní je, zda platí právě ty základní kategorizace, jak je Kelly stanovil. Bannis-

ter patňí k těm' kteií se domnívají, že to není spolehlivě empiricky ověňeno, a to

zejména proto, že Kellyho teorie je pŤíliš mentalistická, resp. fenomenologická,

tj. v podstatě nevědecká (nevyhovujicí striktním behavioristickym kritériím

empirického vyzkumu). Podle Kellyho je chováni člověka spíše anticipačninež

reaktivní; člověk není ,.ani vězněm svého okolí, ani obětí své biografie, není ani

podněcován okolními stimuly. ani puzen svyrni vnitiními apetity... Podle S-R

psychologie, píše Banniste1 je člověk ,,ping-pongovy míček s pamětí.., podle

keilyho stále hledá, zkouší, odhaduje, co Se Stane' ,,konstruuje a rekonstruuje své

universum.. (Bannister' 1967, s. 363). Konstrukty jsou bi-polární koncepty

kategorizující podobnosti a rozdíly, které vnímáme v našem okolí. Některé

z nich mají jasné verbální označení (,,label..). jiné nikoli' Kellyho pojetí kon-

struktu se |iší v mnoha směrech od tradičního pojetí konceptu. Podle Kellyho
jsou konstrukty organizovány v,,konrplexní hierarchickou síť.. -,,každá osoba

má osobní systém konstruktri... Napí. pro mnohé z' nás, píše dále Bannister'

konstrukt dobr1f-špatny je nadÍaz'eny konstruktu inteligentní-stupidní, neboť

',<Íobry.. zahrnuje mimo jiné také ,,inteligentní... Tradičně jsou koncepty pouhá

označení nebo katego.ie, pro Kellyho jsou konstrukty v podstatě ',predikční
nástroje..: jestliže kategorizujeme nějakého člověka jako spolehlivého, což je

spojeno napĚ. s drivěryhodností a pŤesností, vytváŤíme si Ťadu očekáváni, vzta.

hujicích se k chování spoleh|iv1fcn jiai. Predikční hodnota takovych konstruktri

je pak sporná. To nepochybně p|ati, ale je také známo, že se lidé vriči sobě

nechovají vždy psychologicky adekvátně, což ovšem platí i pro psychology.

Nejde tu o psychologicky správné pojetí ..toho druhého.,, nybrž o lai:ko1

,,pšychologii;; ke|ly po.''! soudí, ze se iiae chovají jako psychologové, pŤičemž

," ous.rn dopouštějí Ťady omylri (napi' známy,'halÓ-efekt..v sociální percepci)'

Podle Kellyho člověk ne.eaguje na stimu|us, ale na svou interpretaci stimulu

a proto ni tyz stimulus ."ug.';i r zní lidé rrizně. V rámci své teorie Kelly také

nově definuje některé psych-oiogické pojmy, a to značné prob|ematicky, napi.
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emoce chápe jako ,,vědomí faktu' že náš systém konstruktu je ve stavu změny

nebo pĚecÉodu... Každá teorie má určity ''focus vhodnosti.. ('.,convenience.,),

napŤ. psych oana|yza má tento focus ,,ve stÍední tŤídě vídeřskych neurotikri..,

teorie u8ení se vztahuje na ',chováni zviÍat, takovych, jako jsou krysy a psi ve

vysoce specifickych laboratorních podnrínkách..; ,,focus vhodnosti teorie kon-

sil.ukt., bylo explicitně pole interpersonálních vztahri a zp sob, jímž lidé kon.

struují jeáen druhého..; rámec vhodnosti teorie osobnosti má byt širší.

Závěrempak Bannister soudí, že ,,pouzepraxe soutěživé experimentální práce

- soubojovy kodex vědy - mťrže pŤinést konečné rozhodnutí... Pokud je tu ovšem

kritériem striktní behaviorismus' je každé takové rozhodnutí sporné.

, . r , i  ' !
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