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Anotace 

Předložená diplomová práce se zabývá tématikou míry empatie v lékařské profesi. Jejím 

cílem bylo zjistit a popsat rozdíly v míře empatie u lékařů v závislosti na invazivitě 

oboru, dále na věku, pohlaví a délce praxe. Práce vychází ze světových 

i českých studií, které se snaží tento fenomén vědecky uchopit a popsat. Práce je 

rozdělena do dvou tematických celků.  

Teoretická část vysvětluje a popisuje pojem empatie, její druhy a současné přístupy 

k empatii, dále přibližuje náročnost a charakteristiku lékařské profese, osobnost lékaře, 

a také problematiku dehumanizace versus empatie ve zdravotnictví, především 

v komunikaci a  péči o pacienty. V neposlední řadě také uvádí zásadní výzkumy, které 

se fenoménem empatie zabývaly.  

Empirická část má kvantitavní charakter. Obsahuje výzkum, který byl realizován na 

vzorku 56 lékařů na základě dotazníku empatie JSPE-HP (The Jefferson Scale of 

Physician Empathy-Health Providers). Práce obsahuje vyhodnocení, výsledky dat 

a jejich vizualizaci. 

 

Klíčová slova: empatie, lékaři, lékařská profese, komunikace, dehumanizace, péče  

o pacienty 

  



 

Annotation 

This presented diploma thesis deals with the issue of empathy involved in medical 

profession. The aim of this work is to find out and describe the differences in the 

amount of empathy among the doctors in correlation with the invasivity of their 

specialisation, age, gender and length of experience. This work is based on the world 

and local studies which are trying to grasp and describe this phenomenon from the 

scientific point of view. The work is divided into two thematic parts. 

The theoretical part explains and describes the term empathy, its types and current 

approaches. Further it reveals the features and demands of the medical profession, the 

personality of a doctor and also the problem of dehumanisation versus empathy in 

medical care especially in communication and treatment.. Last but not least it states the 

essential research involved in empathy phenomenon. 

The empirical part is quantitative. It contains research which was conducted on the 

specimen of 56 doctors using JSPE-HP (The Jefferson Scale of Physician Empathy-

Health Providers) questionnaire. The work contains evaluation of gathered data and 

their visualization. 

 

Keywords: empathy, doctors, medical profession, communication, dehumanisation, 

medical care. 
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ÚVOD 

Cílem této práce je blíže prozkoumat problematiku empatie v lékařské profesi.  Tuto 

schopnost lze považovat za hlavní předpoklad při utváření a udžování všech vztahů. Je 

to schopnost vcítit se do pocitů jiného člověka a porozumět jeho postojům, myšlenkám 

a motivaci. Být empatický znamená být ochotný a schopný podívat se na problém 

očima druhého člověka ve snaze ho pochopit a popřípadě mu pomoci.  Usnadňuje 

vzájemné soužití a komunikaci. Historie zájmu o ní je stará.  V posledních letech se na 

ní zaměřila pozornost psychologů i díky novým zobrazovacím metodám, které mohou 

odhalit fyziologické změny mozkových struktur a jejich aktivaci, k níž dochází při 

empatické reakci. Mohou tedy zkoumat, zda jsme schopni průběh empatické reakce 

nějak ovlivnit, či zda je to proces vědomý nebo nevědomý. 

V pomáhajících profesích, v oblasti zdravotnictví a celkově při jakékoliv péči 

o pacienty či klienty, je empatie brána jako jeden z hlavních předpodkladů či schopností 

pro vykonávání této profese. Je základem vztahu a komunikace mezi lékařem, sestrou, 

psychologem a jiným ošetřujícím personálem a pacientem. Jsou však situace, chvíle, 

momenty, kdy “vypnutí” empatické reakce je vhodné a dokonce i žádoucí.  

Kdy je její absence vhodná i užitečná a kdy nikoliv? Jak by mohl lékař chirurg 

operovat, pokud by soucítil s pacientem a jeho rodinou natolik, že by nebyl schopen vzít 

skalpel do ruky? Jak by zubař mohl pomoci od bolesti svému pacientovi, kdyby nebyl 

schopen vytrhnout zub či aplikovat analgetika pro jakýkoliv bolestivý zákrok? Co se 

děje při všech těchto úkonech s empatií? Jsou lékaři v invazivních oborech méně 

empatičtí než jejich kolegové internisté a praktici? Jsou schopni empatii nějak 

regulovat, aby mohli efektivně volit vhodnou léčbu či zákrok? Všechny tyto otázky mě 

inspirovaly k tomu, vybrat si toto téma a pokusit se najít odpovědi jak v části teoretické, 

tak i empirické.  

V teoretické čáti se zaměřím na vymezení pojmu empatie, její složky, současné teorie 

a poznatky, její vliv v rámci komunikace a mezilidských vztahů. Dále se zaměřím na 

lékařské povolání, osobnost lékaře, rizika v rámci této profese, komunikaci a vztah mezi 

lékařem a pacientem. V jedné z kapitol se dotknu i problému dehumanizace 

a efektivnosti snižování empatie při výkonu tohoto povolání. Na konec teoretické části 
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jsem zařadila dosavadní výzkumy, které se vztahují k dané problematice a ze kterých 

vychází i následná výzkumná část práce. 

V empirické části vyhodnotím a popíšu data získana pomocí dotazníku na empatii JSPE 

– HP (Jafferson Scale for Physician Empathy-Health Providers), kterým byli testováni 

lékaři invazivních i neinvazivních oborů v rámci kvantitativního výzkumu. 

Doufám, že svou prací přispěji k rozšíření již proběhlých a ověřených výzkumů, nebu 

budu alespoň inspirací pro další práci a zkoumání tohoto nesmírně zajímavého 

fenoménu jménem empatie. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Empatie - vymezení pojmu empatie 

Slovo empatie má svůj původ z řeckého slova „empatheia“ a znamená silnou emoci, 

vášeň (Buda, 1994). Je významným psychologickým pojmem, kterým se zabývají 

mnohé teoretické i praktické psychologické obory. Do psychologie zavedl tento výraz 

v souvislosti s metodou introspekce E. B. Titchener v roce 1909, když 

v roce 1909 překládal práce Theodora Lippsa. Jeho německý váraz „Einfühlung“ 

přeložil jako „empathy“ (Vymětal, 1998). Zmínky o empatii můžeme najít v pracích 

S. Freuda, H. J. Eysencka, A. Adlera, C. R. Rogerse a jiných. Všeobecně lze empatii 

charakterizovat jako schopnost, pomocí které se člověk dokáže vžít do duševního stavu 

jiné osoby. Na základě tohoto vžtí se dokáže vcítit a pochopit emoce a motivy, které 

člověk nevyjadřuje přímo slovy.  

Předpokladem empatie je sociální situace a bezprostřední komunikační kontakt mezi 

obvykle dvěma osobami, přičemž první z nich je osobou, která uplatňuje empatii  

a druhá je osobou empaticky pochopenou. Empaticky pochopit lze i skupinu lidí, tento 

proces však probíhá v úsecích, kde jsou ve vztahu vždy dvě osoby. Bezprostřední 

komunikační kontakt nemusí probíhat pouze na verbální úrovni, ale i na úrovni 

neverbální. Je možné pozorovat drobná gesta, posturologii, mimiku atd. 

Vědci se sice shodují v názoru, že empatie má pozitivní roli v interpersonálních 

vztazích, ale rozdíly panují v definování tohoto konstruktu a v podobě jeho 

operacionalizace (Mlčák, Záškodná, 2009; Kožený, Tišanská, 2011).  

V psychologickém slovníku je empatie definována jako „umění dovedně zacházet  

s emocemi, vciťovat se do situace druhé osoby, emocionální ztotožnění se s jejím 

viděním, cítěním, chápáním, schopnost číst i neslovní projevy druhého, chápat o co 

usiluje, čemu se chce vyhnout, co pečlivě skrývá; souvisí se schopností naslouchat 

a vnímat neverbální komunikaci“ (Hartl, Hartlová, 2004, s.127).  

Baron-Cohen (2014, s. 29) dodáva, že jeho první definice ignoruje process 

a obsah toho, co se při empatii děje, proto dále rozšiřuje definici slovy: „Empatie je 
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schopnost identifikovat, co si někdo jiný myslí a nebo cítí, a reagovat na myšlenky 

a pocity druhého človeka přiměřenou emocí.“ Znamená to, že při prožívání empatie 

nejen rozeznáme, jak se druhý cítí, ale na jeho emoci i reagujeme.  

Empatie je schopnost, která umožní oprostit se od svých pocitů, názorů, získat nedhled 

a být schopný přijmout perspektivu druhého člověka. Empatie také zahrnuje blízké až 

identické prožívání situace s druhým člověkem (Slaměník, Janoušek, Mlčák, Záškodná, 

2009). Jedná se tedy o projev sociální percepce, který zahrnuje poznávací, emočně 

a volní procesy. 

Empatie má tedy kognitivní základ, který nás vede k rozpoznání situace druhého 

člověka a dále emočně-volní složku, která se podílí na „spoluprožívání“ situace. 

Slaměník, Janoušek (in Mlčák, Záškodná, 2009) spolu s dalšími autory považují empatii 

jako třetí vysvětlující princip prosociálního chování. Například nepříjemná událost, 

která postihla někoho z okolí, vyvolá v empatickém jedinci úzkost, kterou se snaží 

redukovat prostřednictvím prosociálního chování. Snaží se tedy postiženému jedinci 

pomoci a zmírnit tak i své nepříjemné pocity. Empatie se tak stává jedním z hlavních 

předpokladů altruistického chování. 

Empatie je označována za psychologický konstrukt, který má centrální funkci  

z hlediska lidského chování a prožívání. Představuje elementární podmínku sociální 

komunikace a mezilidské interakce, také je bází pro vytváření relevantních 

interpersonálních vztahů. V psychoanalytické koncepci je schopnost vcítit se do 

duševních stavů jiného člověka nazává RSF – reflektivní funkce self. Tato funkce by 

měla být jakousi vnitřní brzdou, která nám zabraňuje ubližovat jiným. Umožňuje nám 

též ochránit sama sebe tím, že umožňuje interpretovat chování druhých a adekvátně na 

něj tak reagovat.  

Tato schopnost není primárně přítomná a geneticky podmíněná. Člověk si ji osvojuje 

v interakci s nejbližší vztahovou osobou, nejčastěji matkou. Míra empatie 

a sociální citlivosti koreluje s podporujícím a láskyplným přístupem rodičů. Empatický 

model příznivě ovlivňuje empatický vývoj potomků. Nejmenší schopnost empatie mají 

osoby se sociální delikvencí a hraniční poruchou osobnosti. Právě z jejich řad se často 

rekrutují vězni (Géringová, 2011). Empatie je však obsažena i v antisociálním chování, 
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kdy může sloužit jako klíčový mechanismus sloužící k tlumení agrese a násilí (Mlčák, 

Záškodná, 2009).  

Vymětal (1998) uvádí, že vysoce empatičtí lidé bývají vnitřně stabilní a mají vyšší 

úroveň sebepoznání, jsou to lidé životně zkušení a mající pozitivní (vstřícný, 

akceptující, altruistický) postoj k ostatním lidem. Schopnost empatie a ochota ji 

projevovat vysoce pozitivně koreluje s osobní zralostí a vnitřní stabilitou. V procesu 

vcítění se je důležité, vyhnout se identifikaci a zachovat si vlastní identitu. Toho jsou 

schopni právě lidé, kteří jsou vnitřně stabilní a zralí. 

Původ konceptu empatie lze najít i v otázkách filosoficko-etického charakteru lidského 

chování. V minulosti byl pojem empatie spojován s přejícností, porozuměním, 

emocionální spoluúčastí. Ačkoli se v současné literatuře pojmy empatie a sympatie 

pojímají rozdílně (vzhledem k rozdílnému obsahu doprovázejících emočních prožitků),  

v historickém pojetí měla empatie velmi blízko k sympatii (Kubicová, 2006).  

Empatie je primární jev, který je nezbytným předpokladem pro morální altruistické 

lidské chování. Popisován je také pocit empatické viny, jde o pocit viny na základě 

empatického soucitu, pokud člověk sám sebe považuje za původce zranění nebo škody 

jiné osoby (Stangl.eu, 2010). 

Ve dvacátých letech minulého století upozornil Southard  na význam empatie ve vztahu 

lékař-pacient k usnadnění léčebné péče (Hojat, 2007). V současné době je empatie 

považována za esenciální složku péče o pacienta, představující základ pro smysluplný 

vztah mezi lékařem či sestrou a pacientem (Kunyk, Olson, 2001; Lauder, Reynolds, 

Smith, Sharkey, 2002; Freshwater, Stickley, 2004; Kožený, Tišanská, 2011). Empatie je 

chápána jako schopnost vcítit se do pocitů a jednání druhé osoby a je považována za 

jednu ze součástí emoční inteligence. Je důležitým faktorem ve vývoji sociálního 

porozumění a také v rozvoji pozitivního sociálního chování. Empatie jako důležitý 

prediktivní faktor prosociálního chování byl také potvrzen v proběhlých výzkumech 

(Del Barrio, Aluja, Garcia, 2004). 
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1.2 Druhy empatie 

Empatie reprezentuje jeden z nejpodivnějších a zároveň nejvíce fascinujících jevů 

v rámci sociálního života. Jde o mnohostranný prožitek, který může být pozorován  

v různých kontextech a na různých úrovních také analyzován. V psychologické 

literatuře bývá empatie chápána jako vlastnost, stav i proces. Práce některých autorů se 

navíc překrývají. Empirické zkoumání empatie je spojeno s mnoha terminologickými, 

teoretickými i metodologickými obtížemi (Mlčák, Záškodná, 2009).  

Duanové a Hillová (1996) vysvětlují problém v pojet  jako stav i proces. Podle 

zmíněných autorek empatie bývá v tomto pojetí vnímána jako osobnostní vlastnost, 

dispozice, rys, schopnost, dovednost, tendence nebo orientace. Empatie ve smyslu 

vlastnosti může mít podle jiných autorů emocionální i kognitivní povahu a její úroveň 

podléhá individuálním rozdílům mezi lidmi (např. Rogers, 1957; Davis, 1996). 

1. Empatie jako situačně specifický psychický stav – pojímá empatii jako nepřímé, 

zástupné nebo zprostředkující reakce na určitý podnět nebo osobu. Kognitivní 

reakce, afektivní reakce, nebo kognitivně – afektivní reakce se mění v závislosti 

na situačně různých podmínkách i na základě interindividuálních rozdílů (např. 

Hoffmann, 1984), 

2. Empatie jako proces – je popisována jako sled momentálně vznikajících 

a interpersonálně sdělovaných prožitků (např. Barret-Lennard, 1981). 

V oblasti ošetřovatelství a péče o nemocné se problematikou empatie zabývala 

Wisenmanová (Mlčák, 2010). Tato autorka na základě konceptuálních analýz definic 

empatie dospěla k závěru, že empatie může býti  chápána jako několika složkový 

fenomén:  

 vědomý i nevědomý, 

 subjektivní i objektivní, 

 může mít vztah k živým i neživým subjektům, 
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 směřující k pozitivním i k negativním prožitkům, 

 založený na emocionálním sdílení i v kognitivním chápání druhých. 

Stejně tak se snažily objasnit tento konstrukt v oboru péče a ošetřovatelství 

i Kunyková a Olsonová (2001). Na základě zkoumání odborné literatury z let 1992-

2000 prokázaly celkem pět konceptualizací empatie: 

 

1. Pojetí empatie jako lidské vlastnosti, 

2. Pojetí empatie jako profesionálního stavu, 

3. Pojetí empatie jako komunikačního procesu, 

4. Pojetí empatie jako procesu pečování, 

5. Pojetí empatie jako speciálního vztahu.  

V současné psychologii bývá pojem empatie nejčastěji používán zejména ve vztahu ke 

dvěma souvisejícím lidským schopnostem, a to ke kognitivní empatii a emocionální 

empatii (Mlčák, 2010). V tomto pojetí jsou tyto dvě složky empatie chápány jako dvě 

oddělené schopnosti, i když skutečná empatie zahrnuje integraci obou těchto složek, 

které působí navzájem v složité interakci (Duanová, Hillová, 1996).  

 Kognitivní složka empatie zahrnuje schopnost porozumět vnitřní zkušenosti, 

pocitům a způsobům interpretace reality druhou osobou z hlediska druhu 

a kvality (Hojat, 2007). Tento intelektuální atribut je charakteristický 

konvergentním, nespontánním, hodnotově i emocionálně neutrálním přístupem.  

 Afektivní složka empatie zahrnuje kapacitu sdílet pocity a zkušenosti druhého.  

Emocionální reakce je spontánní a vztahuje se spíše ke konceptu sympatie. 

Empatický lékař či sestra se svým pacientem sdílí porozumění (chápe 

pacientovu interpretaci situace) a sympatizující emoce (Kožený, Tišanská, 2011, 
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s. 127). Důležitá je tedy adekvátní komunikace, bez které by se empatická vazba 

nemohla rozvinout.  

V současné době se v odborné literatuře setkáváme se třemi způsoby vymezení empatie. 

Jde o emocionální, kognitivní a emocionálně kognitivní přístup (Duanová, Hillová, 

1996).  

1.3 Přístupy k empatii 

1.3.1 Emocionální přístup  

Tento koncept akcentuje emocionální charakter empatie. Empatie je zde vnímána jako 

afektivní reakce (emocionální odpověď) člověka na druhou osobu (Kubicová, 2006). 

Podstatou emocionální složky empatie je tedy to, co bychom česky mohli nazvat 

soucitem. Emoční odpověď nezávisí na tom, zda pozorovatel rozumí tomu, proč druhý 

trpí, ale je veden k touze tuto situaci změnit a utrpení druhého zeslabit (Rankin, Kramer, 

Miller, 2005).  

Motivace lidí chovat se altruisticky (vcítit se do druhého) má i evoluční charakter,  

a to zejména vůči příbuzenstvu, přátelům a spojencům, kvůli ochraně a přežití vlastní 

rodiny a své sociální skupiny. Emocionální empatie představovala linii základního 

morálního vývoje člověka, fundamentální základ sociálních vazeb mezi rodiči a dětmi,  

a vždy posilovala skupinovou soudržnost (Mlčák, Záškodná, 2009). V rámci 

emocionální empatie může dojít až ke vcítění se do emočních stavů druhých osob do té 

míry, že dojde až ke skutečnému sladění vlastních emočních stavů s emočními stavy 

druhé osoby. 

1.3.2 Kognitivní přístup  

Tento přístup nahlíží na empatii jako na záležitost poznávacích procesů.  Kognitivní 

složkou empatie je tedy v českém kontextu vcítění, tedy schopnost porozumět situaci 

druhého, jeho myšlení a jeho psychickému stavu v dané situaci. Ztotožňuje se s teorií 

mysli, jejímž jádrem je porozumění myšlenkám a pocitům druhých (Baron-Cohen  

a Wheelwright, 2004). Důraz se tedy klade na kognitivní procesy. Díky nim je možné 

zachytit nebo předvídat psychické stav druhé osoby (Kubicová, 2006). 
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Kognitivní empatie je označována také jako přijímání mentální perspektivy 

a vyvinula se v průběhu lidské evoluce jako jedna z podmínek sociálního fungování 

člověka. Hovoří se také o empatické přesnosti. V tomto konceptu je tedy empatie 

pojímána jako percepční vlastnost, sociálníh vhled nebo komunikační proces 

(Záškodná, Mlčák, 2009).  

Postup vědomě řízeného procesu vcítění (Walton, 2012) 

1. pozorování bez hodnocení, 

2. představa, 

3. pocit, 

4. ověření přesnosti pocitu (pocit nemusí být vždy přesný), 

5. příčina pocitu (potřeba a její pravé ověření, nemusí být vždy přesná), 

6. opravení, 

7. podvědomé porozumění, 

8. využití porozumění (např. pronesení přání). 

1.3.3 Emocionálně - kognitivní přístup  

Třetí pojetí spojuje kognitivně – emocionální charakteristiky empatie. Tato  obecnější, 

popisně zaměřená psychologická definice empatie je v posledních letech upřesňována 

a současně problematizována díky neurovědně orientovaným výzkumům, které rozlišují 

jednotlivé komponenty empatie skrze průběh afektivní a kognitivní složky empatické 

reakce a měří projevy v mozkových strukturách (viz následná podkapitola) (Francová, 

Hnilica in Ptáček, Bartůněk, 2014). Kognitivní procesy zprostředkují vznik emoční 

aktivace. V průběhu empatického procesu daný jedinec pozoruje druhou osobu a na 

základě kognitivní interpretace významů u něho vzniká emocionální reakce, která 

následně vede k přijímání jeho perspektivy (Mlčák, 2010). Z toho tedy vyplývá, že 
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empatii může být chápána jako neegocentrické porozumění druhým lidem, které je 

doprovázeno emocionální souhrou (Kubicová, 2006; Mlčák, Záškodná, 2009).  

1.3.4 Multidimenzionální přístup 

Do této kategorie řadíme i organizační model empatie M. H. Davise, jednoho  

z předních amerických teoretiků v této oblasti. Tento autor (1980) chápe empatii 

v širším pojetí, které zahrnuje kognitivní, emocionální i behaviorální reakce jedince, 

který pozoruje prožitky jiného člověka. Empatii tedy chápe jako vcítění se, porozumění 

i postoj. Rozlišuje čtyři základní soubory konstruktů: antecedenty, procesy, 

intrapersonální důsledky a interpersonální důsledky. 

A) Antecedenty 

Představují soubor konstruktů, které souvisejí s I) osobnostními charakteristikami 

pozorovatele a s II) parametry situace, ve které probíhá pozorování proţitků druhého 

člověka. Mezi osobnostnostní charakteristiky řadíme 1) biologickou schopnost empatie, 

která je relativně stálá, 2) individuální (dispoziční) rozdíly v tendenci angažovat se  

v procesech, které souvisejí s empatií a 3) individuální historii učení, včetně socializací 

získaných hodnot a norem chování vztahujících se k empatii. Mezi parametry situace 

řadíme její 1) intenzitu vyvolávající různě silné emoce u pozorovatele a 2) stupeň 

podobnosti mezi pozorovatelem a pozorovaným subjektem. Parametry situace pak 

mohou zvýrazňovat či naopak oslabovat vliv osobnostních proměnných. Oba tyto 

podsoubory konstruktů mohou ovlivňovat empatické procesy i intra a interpersonální 

důsledky empatie.  

B) Procesy  

Představují konstrukty vztahující se k důsledkům empatie. Můžeme rozlišit procesy I) 

nonkognitivní, II) jednoduché kognitivní a III) rozvinuté kognitivní, které se liší 

stupněm kognitivního úsilí a úrovní sofistikovanosti. K nonkognitivním procesům 

můžeme přiřadit 1) primární kruhovou reakci (např. plačtivá reakce novorozence na 

pláč jiného dítěte) a 2) motorickou mimiku, kdy pozorovatel nevědomě napodobuje 

subjekt a prožívá s ním podobné emoční stavy. Za jednoduché kognitivní procesy 

můžeme označit 1) klasické podmiňování, kdy se emoční podněty subjektu stávají 
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podmíněným podnětem pro vznik stavu rozrušení u pozorovatele, 2) přímé asociace, 

jsou obecnější verzí spojení mezi emočními podněty a stavy rozrušení u pozorovatele 

a 3) labelling (označování), při němž pozorovatel používá jednoduchých podnětů 

k odvozování prožitků subjektu (např. oslava – radost). K rozvinutým kognitivním 

procesům řadíme 1) asociace zprostředkované jazykem, tady je reakce pozorovatele 

vyvolána aktivací kognitivní sítě pracující na základě jazyka, která spouští asociace 

s pocity a prožitky vlastními, 2) kognitivní sítě, kterými pozorovatelé využívají podnětů 

subjektu, aby využili svých znalostí k vytvoření závěrů o prožívání subjektu 

a 3) přijímání role či perspektivy, tady se pozorovatel snaží porozumět subjektu tím, že 

potlačí své egocentrické stanovisko a podívá se na věc z jeho perspektivy či role.  

C) Intrapersonální důsledky 

To jsou konstrukty, které se obecně týkají reakcí pozorovatele v situaci jeho expozice 

vůči vlivu pozorovaného subjektu. Do této kategorie řadíme důsledky I) afektivní a II) 

nonafektivní. Afektivní důsledky představují jakékoliv emocionální reakce na subjekt 

včetně reakcí opačných.  Můžeme je členit na důsledky 1) paralelní, kdy dochází k 

reprodukci pocitů pozorované osoby nebo 2) reaktivní, při nichž dochází k prožívání 

odlišných emocí. Nonafektivní důsledky můžeme posuzovat z hlediska 1) 

interpersonální přesnosti, tj. úspěšnosti odhadu myšlenek a vlastností druhého člověka 

a mohou se týkat také 2) atribučních soudů vůči pozorované osobě.  

D)  Interpersonální důsledky  

Ty tvoří konstrukty, které se týkají behaviorálních reakcí pozorovatele na sledovanou 

osobu. Jako častý interpersonální důsledek empatie se uvádí I) pomáhání subjektu, 

ale i II) agresivní chování a různé další důsledky, které mají vliv na III) sociální 

chování.  

Tento organizační model empatie zároveň předpokládá, že silnější vzájemné vztahy 

budou mezi konstrukty, které po sobě následují (např. mezi antecedenty a procesy, mezi 

procesy a intrapersonálními důsledky atd.)  
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Multidimenzionální koncept Davise (1980) i zahrnuje čtyři základní komponenty 

empatie (Mlčák, 2010): 

1.   přijímání perspektivy - sklon přijímat hledisko druhých, které je založeno na 

neegocentrickém myšlení, 

2.   empatický zájem  -  pocity sympatie a zájem o potíže druhých, které se  projeví 

navenek v altruistickém chování, 

3.   fantazie -  sklon vžívat se do pocitů a jednání fiktivních postav, 

4.   osobní distres - odráží úroveň na sebe orientovaných pocitů úzkosti a neklidu. 

Úrovně empatie popsal také Buda (1994): 

 Promyšlení situace druhého logickou substitucí. Není to empatie, ale může 

vytvořit základ empatického chování. 

 Pochopení schémat citových vztahů druhého člověka. Zjištění emocí, které 

druhý člověk přechovává. Správné vysvětlení komunikace člověka i jejích 

skrytých obsahů.  

 Empatické chápaní citových protiřečení a ambivalentností. Empatický človek na 

této úrovni uchopuje také duševní obsahy, které si jednotlivec neuvědomuje.  

 Pochopení jedinečných souvislostí psychických procesů. Na této úrovni se může 

objasnit vnitřní logika kognitivních a citových procesů, které probíhají v druhém 

člověku. Na této úrovni se tak dá lépe pochopit a vysvětlit stav člověka, jako by 

toho byl schopný on sám. 

 Pochopení vývojových aspektů skrytých v psychických procesech druhého 

človeka. 

 V těchto procesech je velmi hluboká a intenzivní empatie.  
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1.4 Neurologický základ empatie  

Empatii je možné odvodit i fylogenezně, je biologicky zakotvená a v průběhu života 

lidského jedince (ontogenetické hledisko) se rozvíjí v sociálním kontextě analogicky 

jako ostatní schopnosti (Vymětal, 1998).  

Patologické neurologické syndromy, při kterých je narušená emocionální komunikace, 

dokazují, že empatie má základ i v neurofyziologii. Například při poruchách 

v temporálně-parietální oblasti se objevuje sluchová afektivní agnózie. Pacienti při ní 

mají narušenou schopnost rozeznávat emoce z hlasu druhé osoby. V případě lézí 

v pravé hemisféře mají postižení jedinci problém vyjadřovat emoce pomocí mimiky 

a gestikulace. Velkou skupinou jsou též onemocnění autistického spektra, při kterých je 

značná absence empatie (Mlčák, 2010).  

1.4.1 Empatický obvod mozku  

Díky zobrazovacím metodám, jako například fMRI, máme jasný obraz o tom, které 

části mozku se zapojují do empatického procesu. Mezi neurovědci panuje konsenzus, že 

na empatii se nepodílí celý mozek, ale minimálně deset jeho častí:  

1.   mediální prefrontální kortex (MPFC) - je zodpovědný za zpracování sociálních 

informací, a také je aktivní, když má shodný názor s názorem druhého člověka, 

2.   orbitofrontální kortex (OFC) - podílí se na  vyhodnocovaní sociálních situací, 

3.   frontální operculum (FO) - díky němu rozpoznáváme činnost a aktivitu jiných 

lidí, 

4.   gyrus frontalis inferior (IFG) - dolní čelní závit, slouží na rozpoznávání emocí;  

5.   kaudální anteriórní cingulární kortex (cACC) - identifikace bolesti, nejen 

u sebe, ale i její rozpoznání u druhých, 

6.   temporoparietální junkce (RTPJ) - rozpoznávací složka empatie, díky níž 

můžeme pochopit záměry jiných lidí; souvisí s teorií mysli, 
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7.   sulcus temporalis superior (pSTS) - zadní část horní spánkové rýhy; aktivuje se, 

když sledujeme, kam sa dívá někdo jiný, do očí se díváme, nejen abychom 

věděli, co vidí jiný, ale i proto, abychom poznali, co druhý prožívá, 

8.   somatosenzorický kortex (SMC) - aktivuje se při vlastních taktilních vjemech, 

a i v případě, když  vidíme, jak se dotýkají jiní, 

9.   lobulus parietalis inferior (IPL) -součást systému zrcadlových neuronů, 

zrcadlení činnosti a emocí druhých lidí, 

10.   amygdala – podílí se na emočním učení, má zásadní úlohu při navozování 

očního kontaktu, díky němuž jsme schopni identifikovat emoce (Baron-Cohen, 

2014, s. 39 – 49). 

1.4.2 Empatická reakce  

V neurovědně orientovaných výzkumech je empatická reakce rozdělena do tří, případně 

čtyř klíčových etap.  Každá z nich má subjektivní (psychologickou) 

a objektivní (neurofyziologickou) stránku (Decety, 2011; Fan a Han, 2008; Engen 

a Singer, 2012; Lamm et al., 2007). Různost definic pak spočívá v tom, že jednotliví 

autoři kladou důraz na různé komponenty, etapy i stránky tohoto jevu. 

Obrázek č. 1 Diferencovaná struktura empatie (Francová, Hnilica in Ptáček, 

Bartůněk a kol., 2014) 
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Empatie je v tomto pojetí vymezena jako reakce na podnět, jímž je vždy druhá osoba. 

Ta se nachází v určitém emocionálním rozpoložení (je například smutná, prožívá radost, 

zakouší bolest). První etapu této reakce představuje afektivní arousal. Ten je 

automatický a neuvědomovaný a jsou do něj zapojeny především některé limbické 

struktury. Na ni navazuje vědomé rozpoznání emoce a uvědomění si, že tato 

emocionální reakce neodpovídá vlastní situaci, ale situaci druhé osoby.  

Do těchto procesů je zapojena především insula, a také některé oblasti cingulární kůry. 

Dále současně dochází k procesům regulace dané emocionální reakce 

a v některých případech také k vysuzování stavu druhého a převzetí jeho perspektivy, 

ke sdělování, že mu rozumíme, k plánování pomoci atp. V takovém případě jde 

o kontrolované kognitivní procesy, na kterých se podílejí především různé oblasti 

mozkové kůry. Tyto procesy se zjišťují on-line pomocí psychologických metod a metod 

zobrazujících mozkovou aktivitu (fMRI, EEG, ERP) (Francová, Hnilica in Ptáček, 

Bartůněk, 2014). 

1.5 Genetické predispozice empatie  

V teorii Baron-Cohena (Cohen, 2014) stav negativní nulové empatie může být 

zapříčiněný vnějšími událostmi, jako například trauma v ranném vývoji, narušené 

vztahy v rodině a nebo emocionální odmítnutí. Ve skutečnosti ale existují lidé, kteří 

nezažili podobné věci a i tak mají nízkou empatii. Na druhé straně jsou lidé, kteří 

odmítání zažili, a vyrostli z nich dospělí se zdravou schopností empatie.  

To nás nutí zvažovat možnosti, do jaké míry je empatie ovlivněna prostředím 

a jakou roli v jejím rozvoji, případně ztrátě, hrají geny. Studie afektivní empatie 

zaměřené na výzkum dvojčat prokázaly vyšší korelaci empatie u jednovaječných 

dvojčat oproti dvojvaječným. To znamená, že u afektivní empatie převažuje vliv 

genetický. Oproti tomu studie, která se zaměřila na dědičnost „teorie mysli“ (kognitivní 

empatii), ukázala, že jednovaječná i dvojvaječná se v této kvalitě výrazně podobají, což 
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ukazuje na možný převažujúci vliv prostředí oproti genetickým faktorům (Hughes, 

2005).  

Výsledky, do jaké míry empatii ovlivňují genetické faktory, a do jaké míry prostředí, 

závisí také na způsobu, jakým je empatie měřena. Někde jsou použity dotazníky, někde 

zase pozorování. Studie, které použily pozorování ve výzkumu empatie batolat, ve 

výsledcích konstatovaly existenci silné genetické složky empatie (Baron-Cohen, 2014).  

Studie rodin (Baron-Cohen, 2014) ukazují, že příbuzní v rodině, kde se objevil člověk 

postižený autismem, vykazují nadprůměrnou úroveň autistických rysů. Studie dvojčat 

s pozitivní nulovou empatií vykazují vyšší korelaci autistických rysů u jednovaječných 

dvojčat oproti dvojvaječným. 

1.6 Teorie mysli  

Termín teorie mysli poprvé použili Premack & Woodruff (1978). Označili tak 

schopnost jedince uvědomovat si mentální stavy u sebe a druhých. Jde o schopnost 

pochopit, že jiní lidé také disponují svými mentálními stavy (např. myšlenky, přání 

a představy), a že na jejich základě jednají. Díky tomuto mechanizmu jsme tedy schopni 

zaujmout perspektivu druhého člověka a jsme si vědomi toho, že představy někoho 

jiného, nemusí odpovídat našim vlastním představám o světě.  

Základní přirozeností empatie je zaměření pozornosti na dvě mysli. Schopnost rozdělit 

svojí pozornost mezi svojí mysl a mysl druhého člověka může byt využitá nejen na to, 

abychom vnímali, co si asi myslí ten druhý, ale i na to, abychom si uměli představit, co 

si myslí jiní lidé o nás. Lidé s nízkou empatií, kromě toho, že se neumějí vcítit do jiných 

lidí, jako by přišli i o schopnost nahlídnout i do svého nitra (Baron-Cohen, 2014, s. 34).  

I studie Schiemana (2000) ukázala, že když s přibývajícím věkem klesá úroveň 

introspekce, zároveň to negativně ovlivňuje empatii. Schopnost uvědomit si mentální 

stavy jiných, je nezávislá na IQ (Baron-Cohen, 1985). U dětí je možné zachytit její 

projevy mezi třetím a pátým rokem života (Wimmer & Perner, 1983).  
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Teorie mysli souvisí i s patologickými jevy. Lidé s hraniční poruchou osobnosti hovoří, 

že ve svém nitru nevědí, kým jsou, a je pro ně též těžké identifikovat, kdo a nebo čím 

jsou druzí lidé. Vypadá to tak, že problém, který mají při přemýšlení o sobě samých, 

zrcadlí jejich problém s přemýšlením o jiných lidech (Baron-Cohen, 2014).  

1.7 Fylogenetické aspekty empatie spojené s prosociálním 

chování  

Empatie, podobně jako další psychické fenomény, se formovala po dobu celé evoluce 

člověka. V průběhu evolučního procesu se u člověka rozvíjely psychické procesy, stavy 

a vlastnosti, ke kterým se řadí i konstrukt empatie ve smyslu vrozené lidské vlastnosti. 

Sociobiologie chápe empatii ve dvou rovinách. Jednak jako mechanizmus zajišťující 

altruistické chování a nebo jako druh sociální inteligence.  

Když první koncept, altruistické chování, se používa v souvislosti s emocionální 

složkou empatie, pomocí sociální inteligence se vysvětluje kognitivní složka empatie. 

Podle teorie recipročného altruismu je reciproční chování jedince výhodné i v případě, 

že tím přináší prospěch i nepříbuzným organismům. Je výhodné ale pouze tehdy, když 

existuje předpoklad, že jeho chování bude v budoucnosti opětované (Mlčák, 2010).  

Dle Eisenbergové (2000) se tak empatie stává motivujícím faktorem prosociálního 

chování a obsahuje zároveň dva protichůdné aspekty: Aspekt altruistický – pokud 

empatie vychází ze soucitu s druhým a Aspekt egoistický – když empatie pramení 

z tendence redukovat vlastní distres pocházející z prožívání utrpení druhého. Často 

empatie vychází z obou výše zmíněných motivů zároveň. 

Intenzivně se problematikou empatie zabýval Batson (1983), který je zastáncem teorie, 

že ne všechno pomáhající chování musí být motivováno egoisticky, a že se může také 

jednat o tzv. pravý altruismus, který je motivován pouze prospěchem druhé osoby. 

V psychologii je tento předpoklad nazýván jako tzv. empaticko-altruistická hypotéza. 

Empatie zvyšuje ochotu pomáhat druhým a je považována za nezbytnou podmínku 

všech sociálních vztahů, k nimž patří i vztah pacienta a lékaře. Z tohoto pohledu je 
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prosociální chování a s ním související altruismus i empatie významnou součástí 

profese budoucího lékaře či lékařky. 

1.8 Empatie a komunikace  

Empatie je důležitou součástí komunikace. Již od dětsví se člověk učí interpretovat 

výraz emocí ostatních lidí, zároveň si tak osvojuje interpretační klíče k jejich vzorcům. 

Je spontánní, ale může být také vyprovokováno snahou pochopit druhého (Nakonečný, 

2000). Prvořadě je empatie především specifickým druhem lidského kontaktu (Žižková, 

2006).  

Vcítění je náročný proces. Vyžaduje kombinaci schopnosti spolehlivě vnímat sama 

sebe, sebereflexe, vědomí vlastní identity, úcty ke druhým lidem, emoční inteligence 

(zde chápána jako schopnost představit si situaci druhého včetně schopnosti mentální 

kombinace potřebné k nabídnutí adekvátní pomoci). Vcítění nás motivuje, abychom  

z altruismu jednali, vžívali se. Nejdůležitějším předpokladem pro empatii je skutečné 

uvědomění si vlastních pocitů. Jedno z nejvýznamnějších východisek pro empatii je 

aktivní naslouchání (Prekop, 2004).  

I při empatickém naslouchání se můžeme dopustit celé řady chyb, neadekvátních reakcí. 

Patří mezi ně popírání pocitů, zobecňující a hodnotící reagování, předsudky, 

nedůvěryhodné vyjadřování soucitu či nevhodné nonverbální projevy. Rozvoj vcítění 

započíná již v raném dětství, schopnost vcítění je dána vývojovou úrovní osobnosti, 

množstvím zkušeností, vztahy s ostatními lidmi, vzory chování. Empatie se během 

života může vyvíjet a měnit. I empatii se dá do jisté míry naučit, záleží na vůli a ochotě 

jednotlivce a i jeho celkovém vztahu k lidem (Poláchová, 2009).  

1.9 Měření empatie  

Již v roce 1942 byl zkonstruován Chapinem  první test, který měřil kognitivní empatii. 

Jednalo se o Test sociálního vhledu (Chapin Social Insight Test). Dále pak R.F. 

Dymondová v roce 1949 vytvořla Hodnotící test vhledu a empatie (Rating test of 

Insight and Empathy), nebo autoři W.A. Kerr a B.J. Speroff  v roce 1954  přišli 

s Testem empatie (Empathy test). V současné době se používá pro výzkumné účely, 
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stejně jako i výcviky empatické komunikace, Carkhuffem upravená pětistupňová škála, 

která diferencuje empatickou komunikaci do pěti stupňů (Filizofická fakulta, OSU, 

2015): 

Nízká úroveň - empatické porozumění je nepřesné, pomáhající osoba vychází    pouze 

z vlastního referenčního rámce, mění často předmět rozhovoru, uděluje předčasné rady. 

Komunikace se stává spíše brzdou než facilitačním prostředkem v pomáhajícím vztahu. 

Středně nízká úroveň - pomáhající osoba reflektuje pouze explicitně vyjádřené 

informace, emočním obsahům se ve své komunikaci pomáhající osoba vyhýbá. Na této 

úrovni empatické komunikace se rovněž objevuje nepřesné dekódování sdělení. 

Problematická je někdy otázka harmonizace komuniké pomáhající osoby vzhledem 

k aktuálnímu emočnímu stavu druhého člověka. 

Úroveň reciproční empatické reakce - pomáhající osoba sdílí s druhou osobou 

totožný způsob porozumění i prožívaní určité události, jejich reakce lze označit jako 

reciproční. Pomáhající osoba do vztahu nic víc nepřináší, nesnaží se dostat pod povrch 

sděleného komuniké, chybí zde jeho facilitační role. 

Středně vysoká úroveň - tato úroveň empatické dovednosti umožňuje správně 

identifikovat i porozumět implicitnímu obsahu sdělené zprávy, včetně prožívání druhé 

osoby. Pomáhající osoba vede druhého člověka k rozvoji sebeuvědomění, zmocňuje 

a povzbuzuje ho k hledání významu i hlouběji uložených prožitků. 

Vysoká úroveň - pomáhající osoba, disponující vysoce rozvinutými empatickými 

dovednostmi, dokáže vytvořit podmínky vhodné pro osobní růst druhého jedince, umí 

rozpoznat explicitní i implicitní emoce, propojit aktuální pocity s minulými 

zkušenostmi, dokáže identifikovat skryté významy, cíle. Pomáhající osoba disponující 

těmito empatickými dovednostmi je výborným facilitátorem v procesu řešení problémů. 

Další velmi používanou metodou je Davisův (1983) Index interpersonální reaktivity 

(IRI - The Interpersonal Reactivity Index). Test tvoří 28 položek, které se dělí na 

4 subškály po 7 položkách. Je to subškála empatického zájmu, přejímaní perspektivy, 

osobního distresu a fantazie. První subškála měří tendence zažívat pocity soucitu 
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s druhými lidmi. Subškála přejímání perspektivy testuje schopnost spontánně přijmout 

úhel pohledu jiného  člověka. Subškála osobního distresu měří tendenci prožívaní 

zátěže a stresu, jak prožívá distres druhá osoba. Poslední čast, subškála fantazie, ověřuje 

schopnost představovat si sebe sama ve fiktivních situacích (Mlčák, 2010).  

Rogers (1999) ve svých výcvicích používal Truaxovu Škálu přesné empatie 

z roku 1967 (Accurate Empathy Scale), kterou využívali s terapeuty a posuzovateli při 

analýze terapeutického procesu. Škála popisuje 8 stádií empatického porozumění. 

Mezi nejvýznamnější metody ke zjišťování kognitivní empatie patří určitě Hoganova 

škála empatie z roku 1969 (Hogan’s Empathy Scale), která byla podrobena mnohým 

psychometrickým měřením a analýzám (Mlčák, 2010). Před zkonstruovaním škály chtěl 

Hogan ověřit, zda byl tehdejší koncept empatie smysluplný, nebo to byl jen koncept, 

který využívala tehdejší akademická obec. Škála obsahuje 64 položek. Položky hodnotí 

testovaná osoba z hlediska jejich pravdivosti a nepravdivosti. Faktorovou analýzou se 

potvrdila existence čtyř faktorů, které škála měří. Je to sociální sebedůvěra (social self- 

confidence), vyrovnanost (even-temperedness), senzitivita (sensitivity) a nonkonformita 

(nonconfromity). Hogan sa při tvorbě škály inspiroval testem  Kalifornský 

psychologický inventář (CPI - California Psychology Inventory) a Minesotský 

multifázový osobnostní inventář (MMPI - Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory; Hathaway).   

K zjišťování úrovně emocionální empatie je patrně nejvíce využíváno Dotazníkové 

měření emocionální empatie autorů Mehrabiana a Epsteina. 

Systematický přehled Hemmerdingerové, Stoddarta a Lilforda z roku 2007 nalezl 

existenci 59 nástrojů k měření empatie, z toho bylo 36 nástrojů určených k měření 

empatie ve zdravotnictví. Čtrnáct nástrojů bylo založeno na sebehodnocení, pět bylo 

určeno k odhadu empatie pečujících osob pacientem a sedmnáct pro odhad empatie 

mezi personálem a pacienty třetí osobou. Několik stupnic bylo rovněž vyvinuto pro 

odhad empatie u všeobecných sester, např. The Empathy Construct Rating scale 

(LaMonica, 1981), The Empathy Subtest of the Relation Inventory (Barrett-Lennard, 

1962), The Empathy Test (Layton, 1979) (Mlčák, Záškodná, 2009). 
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Pro účely této práce byl využit dotazník JSPE – Jeffersonská škála empatie, který je 

primárně určený pro odhad vztahu lékař-pacient, založený na předpokladu, že empatie 

je založena především na kognitivním základu, zahrnující porozumění pacientově 

hledisku, jeho stanovisku, motivům a obavám (Jefferson Scale of Physician Empathy, 

Hojat et al., 2001; Kožený, 2011). Dotazník JSPE existuje ve dvou variantách: JSPE-HP 

určený pro poskytovatele lékařské péče a JSPE-S obsahující stejné položky, ale 

reformulované projektivními otázkami pro odhad studentů k funkci empatie ve vztahu 

lékař-pacient. Dotazník je složený z dvaceti položek, ke kterým se respondenti vyjadřují 

na sedmi- bodové Likertově stupnici (1-rozhodně nesouhlasím až 7-rozhodně 

souhlasím). Dosažení vyššího skóru napovídá o vyšší úrovni empatie. Polovina položek 

je formulována negativně, s cílem redukovat tendenci odpovídat automaticky pozitivně, 

případně negativně. Česká verze byla přeložena a lingvisticky testována Koženým 

a Tišanskou (2011). 

1.10  Lékař a pacient ve 21. století 

Současná doba, tedy přelom 20. a 21. století je spojen s velkým nárůstem vědomostí 

a znalostí v oblasti medicíny. Do diagnostiky i léčby pronikají nové technologie. Tento 

důraz na psychologické a technologické aspekty vede sice k mimořádným úspěchům, 

ale také se dá říci, že co bylo ještě před pár lety nevyléčitélným onemocněním, je dnes 

sice běžně řešitelné, ale zároveň tento fakt vede k procesu dehumanizace medicíny. Pod 

tímto technologickým tlakem rozvoje se z medicíny postupně vytrácí osoba pacienta, 

ale i lékaře. 

Medicína je z historického hlediska založena na vztahu lékaře a pacienta. Je to hlavní 

a účinný faktor, který je nenahraditelný a jedinečný. Ptáček (2014, s. 83) uvádí klasický 

citát „vyléčit někdy, ulevit často, utěšit vždy“, který naznačuje i dnes aktuální proporci 

možnosti moderní medicíny. Vyléčit pacienta stále patří mezi nejobtížnější  

a někdy i nemožné úkoly. Nicméně možnost úlevy se zvyšuje s novými technologiemi  

a moderními postupy. „Utěšit” je ale možností, která by měla býti zahrnuta ve 

schopnostech a dovednostech každého lékaře. Nestojí to v zásadě nic, přesto jde 

o faktor, který pacient postrádá čím dál tím více. V množství nových etických problémů 

a otázek v oblasti rozvoje technologií a vědy, se v určitém pohledu zapomíná na hlavní 

aktéry - tedy pacienta a lékaře a jejich vzájemný vztah. 
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Definice základního klinického a etického imperativu pro medicínu 21. století je tedy 

taková, aby pacient byl stále vnímán jako osoba, nikoliv pouze jako souhrn nálezů. Aby 

lékař zůstal člověkem a léčba se odehrávala ve vzájemné interakci. 

1.11  Lékařská profese a její vymezení 

Různé skupiny profesí mají svá specifika a liší se nejen v typu a rozsahu potřebné 

odborné přípravy, ale i v tom, jaké osobnostní i fyzické nároky jsou na konkrétní profesi 

kladeny, charakterem pracovních podmínek a možných rizik či zátěží, které s sebou 

odlišné profese nesou. 

Profese lékaře patří k pomáhajícím profesím. Skupinu těchto profesí lze definovat jako 

„povolání, jejichž teorie, výzkum a praxe se zaměřují na pomoc druhým, identifikaci 

a řešení jejich problémů a na získávání nových poznatků o člověku a jeho podmínkách 

k životu, tak aby pomoc mohla být účinnější“ (Hartl & Hartlová, 2004, 

s. 185).  

Lékařská profese se již od minulosti těšila velké společenské úctě a zaujímala 

výjimečné postavení. Lidé si lékařů vážili jakožto vzdělaných osob, obdivovali jejich 

schopnost ulevit od bolesti či zachránit život a měli k nim bezmeznou důvěru. Také 

dnes povolání lékaře patří do okruhu profesí, které lze označit jako prestižní a vážené. 

Díky poznatkům moderní medicíny se očekává více dobrých výsledků a méně 

neúspěchů. Pokud je léčba přece jen neúspěšná, lidé mají tendenci hledat chybu 

u zdravotníků a nikoli neúspěch přičítat nemoci. Možnosti medicíny tedy laici někdy 

přeceňují a idealizují (Beran, 2010).  

1.11.1  Osobnost lékaře  

Každý pacient má svou představu o tom, jakými charakteristikami by měl správný lékař 

disponovat a jak by se měl chovat. Tato očekávání se mohou navzájem lišit, avšak 

většina očekávání bývají shodná a vyskytují se častěji. Dobrý lékař je většinou vnímán 

jako v prvé řadě kompetentní, vzdělaný v oblasti nejnovějších poznatků, udržující dobré 

vztahy s pacienty a kolegy, čestný, důvěryhodný, jednající zásadově a morálně. Často 

jsou však lékařům přisuzovány atributy téměř nadpřirozené bytosti a očekávání jsou 
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idealizována. Tyto představy většinou nepřipouští nárok na únavu a soukromí. Lidé si 

mnohdy neuvědomují, že i lékaři jsou obyčejní lidé s běžnými starostmi a nárokem na 

soukromí a odpočinek (Beran, 2010).  

Otázka, jaké charakteristiky by měl ideální lékař splňovat, je rozebírána běžně mezi 

lidmi, v čekárnách u lékaře, médiích, stala se předmětem odborných konferencí či 

výzkumu. Jako žádoucí jsou uváděny například tyto charakteristiky lékaře: a) Hlavním 

zájmem je péče o pacienty, b) S každým pacientem zachází slušně a ohleduplně, c) 

Respektuje pacientovu důstojnost a soukromí, d) Naslouchá pacientovi a respektuje jeho 

stanovisko, e) Poskytuje pacientovi informace srozumitelným způsobem, f) Respektuje 

práva pacienta, g) Rozvíjí své odborné znalosti a schopnosti, h) Rozpozná limity svých 

kompetencí, ch) Respektuje a chrání důvěrné informace, i) Osobními názory nevytváří 

předsudky vůči pacientům a jejich léčbě, j) Nevyužívá pravomoce vyplývající z pozice 

lékaře, k) Spolupracuje s kolegy způsoby, které sledují nejlepší zájmy pacienta (Beran, 

2010). 

1.11.2  Vztah a komunikace mezi lékařem a pacientem 

Problematická komunikace mezi lékařem a pacientem je jednou z nejčastějších příčin 

stížností v rámci zdravotnické péče. Metaanalytická studie z roku 2014 (Reader  

a kol., 2014) 113 551 stížnosti pacintů z celkem 59 studií a zjistila, že 29,1% stížností 

tvořily samostatnou kategorii, která zahrnovala hlavně nespokojenost ve vztahu 

lékař/zdravotník a pacient. Problémy byly kategorizovány do třech skupin: 

 

1.   Komunikace - žádná, nedostatečná nebo neúplná komunikace, nenasluchání 

pacientům, neumožňování pacientům podílet se na komunikaci,  

2.   Lidskost a péče - nedostatek respektu, hrubé chování vůči pacientům, neuctivý 

přístup k pacientům a jejich rodinám, 

3.   Práva pacientů - fyzické nebo psychické či emocionální „zneužití“ pacientů, 

absence informovaného souhlasu, porušení důvěry, diskriminace. Pacienti tedy 

chtějí komunikovat, chtějí, aby jim lékař porozuměl, vyslechl je, věnoval jim 



32 

dostatek času, dal jim pocit, že je vnímá jako osobu a ne jen jako „případ“ 

(Ptáček in Ptáček, Bartůněk et al., 2014). 

Jako příčinu zanedbávání pacintů a nedostatečné ochoty komunikovat bývyjí na základě 

velkého množství studií uváděny dvě základní skupiny faktorů: (1) nadměrná pracovní 

zátěž, syndrom vyhoření a neuspokojivé pracovní podmínky a (2) nedostatečné vzdělání 

a trénink v komunikaci (Schubert et al., 2013; Reader, 2013; Ptáček, Raboch, Kebza, 

2013). Současně ovšem muže býti tendence „zanedbávání“ emoční potřeby pacientů 

i zcela vědomé volní postupy a strategie - copingové mechanismy, které lékař volí, 

aby minimalizoval osobní kontakt s pacientem a nedošlo tak k vyčerpání vlastních 

vnitřních zdrojů.  

Empatie při komunikaci s pacientem má i své hranice, musí být profesionální, taková, 

která prospěje pacientovi, ale zároveň neublíží psychice pečovatele. Takovému 

empatickému chování je zapotřebí se učit. Patří k němu i profesionální empatická účast, 

která se vyjadřuje hlavně slovně, ale s citem v hlase, jinak vyzní falešně a pacientovi 

neprospěje (Linhartová, 2007). O úrovni empatické komunikace nerozhoduje jen 

schopnost porozumění a diferenciace emočních stavů, významnou roli sehrává 

i motivace. Empatie se zaměřuje na na fyzickou přítomnost, pozorování a naslouchání 

pacientovi, tento kontakt je nezbytný k pochopení světa a situace pacienta. 

M. a E. Balintovi označili specifickou profesionální schopnost umožňující poznání 

pacientových pocitů jako identifikaci. Podstatou identifikace je vnitřní „naladění“ lékaře 

na pacienta. Díky tomuto naladění má mít lékař možnost poznat pacientovi prožitky. 

Identifikace ale současně omezuje objektivní pohled na pacienta. Proto také na 

identifikaci navazuje racionální zpracování poznatků o pacientovi (Beran a kol., 2010). 

Balint (1998) např. svou pozornost zaměřuje konkrétně na praktické lékaře. Zastává 

názor, že smyslem práce praktického lékaře není pouze zabývání se tělesnými 

symptomy, nýbrž celým člověkem v kontextu jeho konkrétního života. Tedy rovněž 

pacientovou rodinou, jeho vztahy s okolím a pracovními podmínkami. Tento fakt 

vyžaduje od lékařů velkou míru koncentrace. Praktičtí lékaři věnují při své každodenní 

práci nejméně čtvrtinu času léčení psychologických případů. Balint upozorňuje, že 

s tímto faktem příliš nekorespondují studijní plány lékařských fakult, které tuto 
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skutečnost opomíjejí a budoucí lékaře dostatečně nepřipravují na podstatnou část jejich 

práce. Důzar by měl být kladen hlavně na komunikaci a empatii, lékař by měl mít určité 

psychoterapeutické dovednosti, být schopen naslouchat a vytvořit podmínky pro 

možnost vzniku kvalitního vztahu s pacientem.  

Janáčková (2010) rovněž vyzdvihuje důležitost správně vedené komunikace mezi 

lékařem a pacientem a vnímá ji jako významný faktor, jež odráží úspěšnost léčby. 

Rovněž se domnívá, že lékařova osobnost, obvyklé způsoby chování a řešení situací se 

promítají i do vztahu s pacientem. Proto je žádoucí, aby lékaři nepodceňovali oblast 

sebepoznání a uvědomovali si svoji osobnost, své sklony k jednání a vlastní reakce. 

Takové sebepoznání napomáhá k ulehčení práce a utváření zmiňovaného vztahu 

s pacientem.  

1.11.3  Zátěž a rizika v lékařském povolání 

V lékařské profesi se objevuje zátěž v několika podobách. Bartošíková (2006) člení tuto 

zátěž do dvou kategorií. Na jedné straně zátěžové faktory fyzické, chemické 

a fyzikální, na straně druhé potom faktory psychické, emocionální a sociální. Zátěž 

spadající do první zmiňované oblasti může představovat statické a dynamické zatížení, 

setkávání s podněty, jež jsou nepříjemné - otevřené rány, zápach, deformity, riziko 

infekce, nemoci z povolání, nedostatek času na pravidelnou stravu a dodržování pitného 

režimu, kontakt s léky a dalšími přípravky, nevhodné osvětlení nebo kontakt 

s radiačním zářením.  

Zátěž psychická, sociální a emocionální může být v podobě vysoké míry zodpovědnosti. 

I malá nepozornost může mít fatální následky. Dále jsou na lékaře kladeny nároky také 

v oblasti vzdělávání, musejí se neustále odborně rozvíjet 

a doplňovat své znalosti o nové poznatky, jež věda přináší. Při své práci musí být lékaři 

schopni činit rozhodnutí i při nedostatku či neúplnosti informací. Je tedy potřeba vysoká 

míra flexibility, soustředění a strategického a cíleného myšlení. Zátěžovým faktorem je 

i kontakt se smrtí, bolestí a bezmocí (Bartošíková, 2006; Nešpor, 2007).  

Dalším rizikovým faktorem může býti i tzv. syndromu pomocníka. Jedná se o jev, který 

je charakteristický neschopností opravdově cítit, projevovat své city a zesílenou 
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motivací pomáhat a pečovat o druhé (Venglářová, 2011). Tato intenzivní potřeba 

pomáhat nevychází pouze z čistého altruismu. Může se rovněž jednat o uspokojování 

egoistických potřeb a aktem pomáhání tyto osoby uspokojují ty potřeby, které nejsou 

naplněny v osobním životě. Může vést až k vyhoření a to ústí v dehumanizační postoje  

k pacientům.  

V praxi pak takový lékař není schopný empatie a spoluprožívání s pacienty a jeho 

přístup je méně citlivý a odosobněný. Komunikace probíhá většinou na racionální 

úrovni, rozhovory vede intelektuálským způsobem. Je kritický, hovoří o svých 

pacientech s despektem či ironií. Přístup ze strany takového lékaře je chladný 

a odmítavý, pacienta přestává vnímat jako rovnou lidskou bytost. Vnímá ho jako objekt, 

jež se pro něj stává pouhou „diagnózou“.  

Nicméně je velice důležité oddělovat schopnost prožívat s pacienty jeho emoce 

(sympatie) a schopnost porozumět jeho situaci (empatie). Hojat (2007, s. 80) zdůrazňuje 

rozlišnost těchto dvou složek empati a říká, že: „Empatický lékař (empathetic) sdílí 

s pacientem jeho porozumění situaci, zatímco lékař primárně soucítící (symphathetic) 

sdílí s pacientem jeho emoce.“ 

Lékaři si mohou na rozumové úrovni osvojovat techniky autoregulace (tzn. práce 

s emocemi) a zároveň se i chovat empaticky (tj. rozvíjet schopnost zahrnout 

porozumění situace pacienta do kontaktu s ním s vědomím profesních hranic, bez 

nutnosti být pohlcen emocemi). Na rozvoji těchto schopností má však podíl jak profesní 

příprava studentů, tak jejich učitelé, kolegové a celá odborná podpora, která se lékařům 

dostává v průběhu celého studia i následné praxe. Je to součást jak osobnostního tak 

i profesního růstu (Francová, Hnilica in Ptáček, Bartůněk a kol., 20014). 

Lékaři patří k nejohroženějším profesím, prevenci by se tedy měli věnovat o to 

intenzivněji. Výrok MUDr. Nešpora (2007, s. 372) říká: „K dobrým zvykům lékařské 

profese patří udržovat v pořádku své nástroje. Je třeba mít na paměti, že nejdůležitějším 

lékařovým nástrojem je on sám.“ 
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1.12  Dehumanizace v medicíně 

Současné výzkumy definují mnoho psychologických faktorů, které ovlivňují úspěšnost 

léčby. Jedním z nich je i dehumanizace. Dehumanizace není protipólem empatie, jak si 

mnozí myslí, ale je to samostatný konstrukt, fenomén, jev, který není dosud v českém 

lékařském odborném diskurzu plně etablován.  

Sociální psychologie studuje dehumanizaci od 70. let 20. století a v posledních dvou 

desetiletich se začaly formulovat komplexní teorie dehumanizace. Podstatou 

dehumanizace je snižování či odebírání lidské mysli určité osobě, skupině, či kategorii 

osob. Člověk tak ztrácí status svébytné lidské bytosti. V důsledku dehumanizace je 

ovšem tato lidskost odňata, a to umožní způsob, jakým o něm uvažujeme a jak k němu 

přistupujeme (Smetáčková a kol. in Ptáček, Bartůněk a kol., 2014).  

Na dehumanizaci v oblasti lékařství se podílí více faktorů. Externí důvody jsou nárůst 

lékařských technologií nebo ekonomické tlaky na pokles nákladů zdravotní péče. 

Současně se na tom podílí i nadměrná zodpovědnost, emoční náročnost samotné profese 

a vysoké nasazení (Haque, Waytz, 2012).  

Druhy dehumanizace (Smetáčková a kol., in Ptáček, Bartůněk a kol., 2014): 

 Mechanistická dehumanizace spočívá v degradování druhých na úroveň věcí, 

mechanizmů, čísel, orgánů atd., které nemají mysl, ani vlastní vůli ani lidskou 

důstojnost. A právě v medicíně a ve zdravotnictví  je tento jev relativně častý, 

 Animalistická dehumanizace představuje označování osob zvířecími jmény, 

např. „zmije, bestie, havěť, zvěř, krysy atd.tímto pojmenováním je člověk 

vyloučen z lidského druhu a umožňuje to se k němu chovat jako ke zvířeti, 

včetně větší krutosti. Důležité je především, jak o dané skupině či jedinci 

přemýšlím v porovníní se svou skupinou a jestli s nimi spojuji nějaké atributy, 

které mají spíše zvířecí než lidskou podstatu a podobu, 

 Infrahumanizace se pojí s animalistickou dehumanizací a jde o specifický případ 

dehumanizace, kdy posuzované skupině či osobě jsou připisovány méně lidské 
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emoce. Sekundární emoce (naděje, lítost, vina atd.) na rozdíl od  těch primárních 

(hněv, strach, radost, smutek), jsou odvozené od kognitivního zpracování 

prožitků a jsou připisovány pouze lidem. Infrahumanizací tak odejmu jedinci, 

kategorii či skupině sekundární emoce a dojde tak k degradaci na úroveň zvířete 

nebo na úroveň nezralé osobnosti (dítěte), 

Hasalm (2007) popisuje dehumanizaci jako mechanismus odnímání lidských vlastností 

a upírání lidské podstaty. Z výzkumů také vyplývá, že pacienti, kteří se cítí 

dehumanizováni, vykazují nižší klinickou účinnost léčby. Jakmile pocítí pacient 

dehumanizaci ze strany lékaře, klesá jeho důvěra v kompetence ošetřujícího personálu a 

také celková spokojenost s lékařskou péčí. Pacien ztrácí pocit důstojnosti a klesne míra 

angažovanosti v léčbě. Sníží se pacientova loajalita k lékaři, vytvoří se distanc od 

nabízené lékařské péče a omezení naděje na vyléčení. To vede k redukci celkové 

psychické pohody a k nedodržení postupů léčby (Smetáčková a kol., in Ptáček, 

Bartůněk a kol., 2014).  

1.12.1  Efektivní příčiny dehumanizace a její podoby v medicíně 

Ačkoliv je dehumanizace v medicíně primárně vnímána jako negativní fenomén, 

existují dehumanizační strategie, které lékaře chrání a zároveň zefektivňují jeho práci. 

Patří mezi ně: 1. oslabení empatie, na základě které klesá osobní angažovanost na řešení 

případu, 2. mechachanistická redukce pacienta na části jeho těla, která musí projít 

léčbou, 3. morální vyvázání. 

Tyto strategie pomáhají lékaři zvládnout emoční a výkonovou zátěž. Méně si tak 

připouští důsledky svého potencionálního selhání, lépe se koncetruje a je schopen tedy 

podat kvalitnější a medicínsky přínosnější odbornou péči (Smetáčková a kol., in Ptáček, 

Bartůněk a kol., 2014).  

1.13  Pozitiva snižování a potlačování empatie u lékařů 

Empatie je v souvislosti s dehumanizací diskutována dvojím způsobem. Jednak je 

kladen velký důraz na zvyšování empatie u lékařů, protože velký počet studií 

(Haslam2007), zabývajících se vztahem mezi lékaři a pacienty dokazují pozitivní efekt 
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empatie vzhledem ke klinickým výsledkům. Jiné studie (Haque, Waytz, 2012) naopak 

potvrzují diskuze o tom, že snižování empatie u lékařského personálu, které vede 

k dehumanizaci pacinta, je v praxi rovněž účinné a má svůj opodstatněný význam. 

Z výzkumů zaměřených na empatii u lékařů vyplývají tři důležité závěry (Francová 

a kol., in Ptáček, Bartůněk, 2014): 

1.   Není dokázáno, že lékaři dosahují nižší skóre v předpokladech k empatii než 

jiné profese, 

2.   U lékařů, kteří vykonávají bolestivé odborné zákroky, dochází ke spuštění 

procesů, jež vedou k vyblokování empatické reakce již v jejich prvních stádiích, 

3.   Emocionální reakce při výkonu bolestivého zákroku spočívá u lékařů spíše 

v regulaci emocí než v jejich prožívání. 

Snížení empatie tedy pomáhá lékaři efektivněji pracovat. Tím, že lékař vyblokuje 

empatickou reakci, uvolní svou kognitivní kapacitu pro kvalitní výkon při zákroku 

a může se lépe soustředit. Dále také plní ochrannou funkci před stresem, který je obecně 

ve zdravotnictví silným faktorem při syndromu vyhoření. 

1.14  Dosavadní výzkumy zabývající se empatií u lékařů a 

studentů medicíny 

V průběhu posledních tří desetiletí je zaznamenám rostoucí zájem o zkoumání pojmu 

empatie v souvislosti ve vztahu k péči o pacienta. Podle mnoha výzkumníků je empatie 

nejdůležitější složkou vztahu v pomáhající profesi (Kunyk, Olson, 2001; Lauder, et al., 

2002) a esenciální složkou v péči o pacienta (Watt-Wattson, Garfinkel, Gallop, Stevens, 

Streiner, 2000; Innes, Macpherson, McCabe 2006).  

Přítomnost empatie, jako prostředku k zapojení péče pacientů, byla dobře 

zdokumentována u mnoha zdravotnických profesí: u lékařů (Hojat et al., 2002), 

všeobecných sester (Reynolds, Scott, 2000), zdravotnického personálu (Kim, 
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Kaplowitz, Johnston, 2004), u farmaceutů (Lonie, Alemam, Dhing, Mihm, 2005) 

a dentistů (Molen, Klaver, Duyx, 2005).  

1.14.1  Výzkumy realizované na studntech medicíny 

Největšího výzkumu na toto téma z roku 2009 se účastnilo 456 studentů medicíny  

z Jeffersonovy lékařské fakulty (Filadelfie, USA; Hojat et al., 2009). Studenti vyplnili 

na začátku a na konci prvního ročníku a dále  opakovaně na konci druhého, třetího  

a čtvrtého ročníku dotazník měřící míru jejich empatie. Byl použit standardizovaný 

dotazník JSPE-S (Jefferson Scale for Physician Empathy, Student version). Jde 

o sebehodnotící škálu o dvaceti položkách, která slouží k posouzení vztahu respondenta 

k roli empatie v kontextu lékařské péče: soustřeďuje se na kognitivní dimenze empatie 

(Hojat, 2007). Výsledky:  Během prvních dvou let studenti vykazovali stejné výsledky 

jako v době nástupu do studia; jejich vztah k empatičnosti v lékařské péči se v tomto 

období výrazněji neměnil. Avšak v průběhu třetího ročníku došlo k výrazné změně 

k horšímu (d = 0,56; p < 0,001), která byla zjištěna i na konci čtvrtého roku studia. 

Vysvětlení autorů je , že ve třetím ročníku dochází ke změně systému výuky– výuka je 

zaměřena převážně  klinicky a studenti přicházejí častěji do kontaktu s pacienty.  

Podobné výsledky prokázalo i transversální šetření Chena se svými spolupracovníky 

(2007) na universitě v Bostonu. Inspirovali tým vedený M. Neumannovou k vykonání 

sekundární analýzy (Neumann et al., 2011). Tito autoři vyhledali články, které byly 

publikované v letech 1990 až 2010, které se týkaly změny empatie u studentů a mladých 

lékařů. Identifikovali 18 studií - 11 se týkalo změny empatie u studentů a 7 

u začínajících lékařů (během prvních tří let po ukončení studia). Majorita studií byla 

z USA (15), dvě z Velké Británie a jedna z Polska. Empatičnost v nich byla měřena 

různými standardizovanými dotazníky. V šestnácti studiích došlo v průběhu studia a po 

nástupu do praxe ke statisticky významnému snížení empatičnosti, ve dvou nebyly 

zjištěny rozdíly, v žádné studii nedošlo k jejímu zvýšení. I zde se ukázalo, že 

k nejmarkantnější změně dochází během třetího roku studia (Francová, Hnilica in 

Ptáček, Bartůněk a kol., 2014). 

V ČR byla například uskutečněna studie (Kožený, Tišanská, 2011) k ověření 

psychometrických parametrů studentské verze Jeffersonské škály empatie - JSPE-S na 
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podkladě výpovědí českých studentů medicíny a testování diferencí v deklarované 

důležitosti empatie v lékařském kontextu z hlediska pohlaví a délky studia medicíny. 

Soubor tvořilo 895 studentů medicíny (574 studentek a 321 studentů). Data byla od 

studujících shromážděna na konci akademického roku po zkončení výuky. Účast 

studentů byla neanonymní, dobrovolná, podmíněná informovaným souhlasem. 

Výsledkem byla podpora pro existenci tří komponent „perspective taking“, 

„compassionate care“ a „empathetic understanding“, které byly identifikovány 

i u amerických a japonských studentů medicíny. Z dat vyplývá výrazný pokles 

průměrného postoje k roli empatie v léčebném kontextu ve 3., 4., a 5. ročníku, kdy se 

studenti blíže seznamují s realitou, tj. přicházejí do přímého kontaktu s pacienty 

a praktikujícími lékaři, což je v souladu s nálezy u amerických studentů.  

Podobné výsledky získali Kožený, Tišanská a Höschl (2013) ve studii se souborem 

více než 700 studentů pražské 3. lékařské fakulty a cca 900 studentů Lékařské fakulty 

Olomoucké univerzity. Autoři použili českou verzi JSPE-S. V této transversální studii 

byly zjištěny signifikantní úbytky empatičnosti mezi prvním a druhým ročníkem 

(d = 0,42; p < 0,05) a dále mezi druhým a třetím ročníkem (d = 0,67; p < 0,05). Rozdíl 

mezi prvním a třetím ročníkem činil takřka jednu standardní odchylku  

(d = 0,95; p < 0,01). Od třetího ročníku se již empatičnost studentů signifikantně 

neměnila.  

Je ovšem zajímavé, že postupné snížení empatie neplatí například pro východoasijské 

kultury. To naznačují data ze dvou výzkumů. Jednoho z nich se zúčastnili studenti 

medicíny jedné jihokorejské university (Hong et al., 2012). Empatičnost byla 

opakovaně měřena od prvního do čtvrtého ročníku pomocí dotazníku JSPE-S (Hojat et 

al., 2009). Výsledky ukazují, že tito studenti obdrželi každý následující rok vyšší skóry 

než v roce předchozím (průměrné d = 0,17; p < 0,01), a že nejvyšší míru empatičnosti 

dosahovali studenti čtvrtých (tj. posledních) ročníků.  

Obdobné výsledky obdržel již dříve Kataoka se spolupracovníky v roce 2009 

v Japonsku. Tito autoři rovněž použili škálu JSPE-S. Stejně jako v případě Jižní Koreje,  

i zde dosáhli nejnižších hodnot studenti prvního ročníku; nejvyšších pak studenti 

ročníku šestého, tedy opačně než u evropských a amerických studií. Kultura i způsob 
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vzdělávání zde nejspíše hrají velkou roli (Francová, Hnilica in Ptáček, Bartůněk a kol., 

2014). 

1.14.2  Výzkumy realizované u lékařů 

Dále pak také studie prováděná na lékařích - The Structure Of The Jefferson Scale Of 

Physician Empathy in Czech Physicians (Kožený, Tišanská, 2013). Cílem této studie 

bylo testování dimensionality české verze Jeffersonské škály empatie pro poskytovatele 

léčebné péče (JSPE-HP) na podkladě údajů získaných od reprezentativního souboru 

českých lékařů a testování vlivu věku, pohlaví, délky a typu praxe na jejich výpověď. 

Soubor tvořilo 1305 respondentů vybraných náhodným kvótním výběrem, dle regionu, 

pohlaví, věku a způsobu výkonu profese. Cronbachův koeficient alfa byl 0,842 a nebyl 

zjištěn klinicky závažný efekt věku, pohlaví, typu praxe a profesionální orientace. 

Neočekávaným nálezem byla relativně nízká průměrná hodnota skóru empatie ve 

srovnání s americkými lékaři. Výsledky studie naznačují, že česká verze JSPE-HP je 

jednodimensionální stupnice, psychometricky srovnatelná s US verzí a použitelná pro 

odhad empatického chování českých lékařů.  

Výzkum, který mě inspiroval pro mou základní hypotézu ve výzkumné části, je studie 

Chenga et al. (2007). Zkoumali skupinu lékařů praktikujících akupunkturu. Tito lékaři 

akupunktury jsou vedeni k tomu, aby se oprostili od tendence ke spoluprožívání bolesti 

s pacienty. Bez schopnosti této autoregulace by pro ně byly zákroky stresující  

a navíc by neschopnost oprostit se od bolesti pacienta mohla býti kontraproduktivní. 

Autoři této studie proto očekávali, že tito lékaři budou vykazovat při spatření bolesti 

druhých aktivaci v oblastech, které souvisejí s autoregulací afektivního arousalu. Kromě 

toho by měli vykazovat rovněž aktivaci v oblastech, které souvisejí s mentálním 

oddělením sebe od druhého (uvědomění si a porozumění emoci). Jejich experimentu se 

zůčastnila skupina lékařů a lékařek, kteří vykonávali již nejméně  dva roky akupunkturu 

(N=14), a stejně početná skupina jedinců, kteří akupunkturu nevykonávali. Pokusným 

osobám bylo prezentováno v náhodném pořadí celkem 120 animovaných obrázků 

(polovina obrázků byly pacientům vpichovány na různá místa v oblasti úst, na rukou 

a na nohou jehly, ve druhé polovině se jich na stejných místech zlehka dotýkala tenká 

zaoblená tyčka). Měřili mozkovou aktivitu pomocí fMRI (funkční magnetická 

rezonance). Ke sledování procesů provázejících autoregulaci emocí a rozlišení sebe 
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a druhých se zaměřili na sledování některých oblastí prefrontálního kortexu, a na 

temporálně-parietální sulcus. Ke zkoumání empatické reakce spojené s bolestí se 

zaměřili především na anteriorní insulární kortex a anteriorní cingulární kortex. Po 

shlédnutí obrázků se posuzovala intenzita bolesti, kterou prožíval jedinec na obrázku, 

a intenzitu nepříjemnosti těchto obrázků. Kromě toho vyplnili několik dotazníků 

měřících dispoziční rozdíly v senzitivitě k bolesti a v empatičnosti. Výsledky dokázaly, 

že se tyto dvě skupiny v senzitivitě k bolesti ani v empatičnosti nelišily. Současně se 

však ukázalo, že u kontrolní skupiny došlo při spatření bolestivých vpichů 

k signifikantně silnější reakci v oblastech souvisejících s empatickým prožíváním 

bolesti (anteriorní insulární kortex a anteriorní cingulární kortex) než u skupiny lékařů 

a naopak u skupiny lékařů došlo k signifikantně silnější reakci v oblastech souvisejících 

s regulací empatického arousalu (mediální prefrontální kortex a derzolaterální insulární 

kortex). Kontrolní skupina uváděla, že jsou vpichy bolestivější a že pohled na ně je jim 

více nepříjemný než skupina lékařů. Dlouhodobé setkávání se s bolestí vede tedy 

ke spuštění kontrolovaných procesů, které souvisejí s regulací empatické reakce. To se 

projeví jak v omezené míře spoluprožívání bolesti, tak v tendenci snižovat míru utrpení 

pacientů (Francová, Hnilica in Ptáček, Bartůněk a kol., 2014). 

Autoři Francová s Hnilicou (in Ptáček, Bartůněka kol., 2014¨) na základě metaanalýzy 

výzkumů zaměřených na obě složky empatie nabyli přesvědčení, že je mylné domnívat 

se, že lékařská empatie (pokud nerozlišujeme její složky a zaměříme se pouze na 

afektivní empatii) je cestou ke spokojenosti pacientů i lékařů. A je mylné stejně tak i 

tvrzení, že empatie ohrožuje lékaře a směřuje k jejich vyhoření. Východiskem, které 

zohledňuje vědomí, že empatie má více vrstev (složek), by měla být cesta, která 

poskytne pacientovi podporu, zároveň umožní úspěšnou léčbu, ale také neohrozí 

psychické zdraví lékaře.  

1.15  Shrnutí teoretické části 

V teoretické části práce jsme se zabývali vymezením hlavních tematických oblastí. 

V první kapitole jsme se věnovali oblasti empatie. Nejdříve jsme přiblížili historii 

tohoto fenoménu, dále jsme nabídli její možné definice a uvedli jednotlivé oblasti, do 

kterých se promítá. Empatie obsahuje více složek a má i svůj průběh v čase, proto jsme 
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poukázali na několik modelů, teorií či současných přístupů, které popisují proces 

empatie. Na konci jsme uvedli možnosti měření empatie pomocí testů či dotazníků. 

Ve druhé kapitole jsme navázali tématem empatie v lékařské profesi. Nastínili jsme 

důležitost vztahu a dobré komunikace z pohledu laické i odborné veřejnosti v procesu 

uzdravování, budování důvěry mezi lékařem a pacientem, či při stanovení a sdělení 

medicínské diagnózy. Povolání lékaře jsme v kontextu pomáhajících profesí vymezili, 

přiblížili jsme pohled na osobnost lékaře a zdůraznili jsme zátěžové faktory, které 

s sebou práce lékaře nese a které mohou ovlivňovat míru empatie a nasledně 

i dehumanizaci při kontaktu s pacienty. Dehumanizace jako taková byla dalším tématem 

této kapitoly. Snažili jsme se na ni podívat v rámci lékařské praxe komplexně. Zmínili 

jsme zde proto i důležitost tohoto negativně vnímaného fenoménu v oblasti 

zdravotnictví a vyzdvihli i přínosy dehumanizace v každodenní praxi lékaře 

při  kontaktu s pacientem. V neposlední řadě jsme upozornili i na to, že záměrné 

snižování empatie může býti i pozitivní strategií lékařů, která jim umožní pracovat 

výkonněji a zároveň chrání jejich duševní zdraví. 

Následující třetí kapitola je souhrnem výzkumů empatie, vztahujících se k tématu 

diplomové práce. Popisujeme studie a snažíme se o porovnání zahraničních a českých 

výsledků. Pro orientaci v problematice upozorňujeme i na odlišnost výsledků v rámci 

zápaní a východní kultury. 

Poznatky, které byly v jednotlivých teoretických kapitolách popsány, se nám staly 

inspirací při formulaci hypotéz. Z teoretických poznatků jsme rovněž vycházeli při 

závěrečné interpretaci výsledků. 
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2 EMPIRICKÁ ČÁST 

2.1 Cíle 

Cílem tohoto kvantitavního výzkumu bylo zjistit vztah mezi mírou empatie 

a vykonávaného invazivního či neinvazivního oboru medicíny u lékařů a lékařek. 

Vycházela jsem ze studie zmiňované Francovou a Hnilicou (in Ptáček, Bartůněk a kol. 

20014), kde Chen et al. (2007) zkoumali empatii u lékařů aplikující bolestivé zákroky 

(viz. kapitola 3, teoretická část). Výsledkem zkoumání bylo, že dlouhodobé setkávání se 

s bolestí vede na neurologické úrovni ke spuštění kontrolovaných procesů, které 

souvisejí s regulací empatické reakce. Následné testy sice ve zmíněné studii tento rozdíl 

nezaznamenaly, ale já jsem přesvědčená, že časté setkávání s bolestí musí mít vliv na 

kontrolu empatie a proto jsem se zaměřila na porovnání invazivních a neinvazivních 

oborů medicíny.   

Dále jsem chtěla porovnat míru empatie v závislosti na pohlaví, věku a délce praxe. 

Inspirací byly výzkumy, zabývajíce se problematikou empatie u lékařů či mediků (Hojat 

et al., 2009; Chen, 2007; Kožený, Tišanská, Hoschl, 2013; Kožený, Tišanská, 2013; 

Neumann et al., 2011), které zkoumaly míru empatie a její snížení či zvýšení v průběhu 

studia medicíny, nebo porovnávaly empatii v závislosti na pohlaví (viz. kapitolač.3, 

teoretická část). Z nich vyplynulo, že k zásadní změně ve výši empatie dochází ve 3. 

ročníku studia a dále je konstantní. Rozdíl mezi mírou empatie v závislosti na pohlaví 

zjištěn byl, nicméně nebyl staisticky významný. Chtěla jsem tyto výsledky ověřit 

a proto z nich vychází mé čtyři hypotézy. 

2.2 Hypotézy 

Hypotéza H1:  Míra empatie u lékřů vykonávající invazivní obory medicíny bude 

nižší než u lékařů v neivanzivních oborech. 

Hypotéza H2:  Délka praxe lékaře nemá vliv na míru empatie. 

Hypotéza H3:  Věk lékaře nemá vliv na míru empatie. 
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Hypotéza H4:  Pohlaví (gender) nemá vliv na míru empatie 

2.3 Výběr vzorku 

Výběr vzorku byl dle charakteristiky výzkumu nenáhodný - záměrný (účelový) 

a současně také příležitostný. Kritérium pro zařazení do výzkumu bylo ukončené 

medicínské či stomatologické vzdělání, započetí praxe v oboru a ochota spolupracovat 

na vyplnění dotazníku. 

2.4 Popis vzorku 

Vzorek N=56 byl složen z lékařů a dentistů, kteří odpověděli na všech 20 položek 

dotazníku (ze statistiky na www.survio.cz byl počet návštěv pouze N=153, pouze 

zobrazených N=88 a nedokončených dotazníků N=9; celková úspěšnost vyplněných 

dotazníků 36,6%). 

Tabulka č. 1: Popis vzorku – pohlaví (Vlastní zpracování) 

Pohlaví / Počet responzí N % 

Muži 32 57,1 % 

Ženy 24 42,9 % 

 

 

Tabulka č. 2: Popis vzorku – věk (Vlastní zpracování) 

Věk / Počet responzí N % 

20-30 let 3 5,4 % 

31-40 let 10 17,9 % 

41-50 let 9 16,1 % 

51-60 let 16 28,6 % 

61-70 let 17 30,4 % 

71 a více 1 1,8 % 

 

  

http://www.survio.cz/
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Tabulka č. 3: Popis vzorku - Délka praxe (Vlastní zpracování) 

Délka praxe / Počet responzí N % 

0-10 let 10 17,9 % 

11-20 let 11 19,6 % 

21-30 let 9 16,1 % 

31let  a více 26 46,4 % 

 
 

Tabulka č. 4: Popis vzorku - Obor medicíny (Vlastní zpracování) 

Obor medicíny / Počet responzí N % 

Invazivní 27 48,2 

Neinvazivní 29 51,8 

 
 

Názvy jednotlivých oborů medicíny ve vzorku: toxikologie - farmakologie - TDM  

a adiktologie, chirurgie - popáleniny, urologie, radiodiagnostika, psychiatrie pro 

dospělé, neurologie, všeobecné praktické lékařství pro dospělé, praktický lékař pro děti  

a dorost, traumatologie, ORL, gastroenterologie, ortopedie, kardiologie, vnitřní lékařství 

- interna, stomatologie, anestesie, intenzivni medicina, interní a osteologická 

ambulance, diabetologie, plastická chirurgie, oftalmologie, dermatovenerolog, kožní 

lékařství. 

2.5 Metody sběru dat 

Sběr dat probíhal anonymně od 1.4. - 24.6.2015 pomocí dotazníku JSPES – HP  (The 

Jefferson Scale of Physician Empathy-Health Providers - viz přílohy). Byl převzat 

z anglického originálu a přeložen do češtiny. Administrace probíhala přes počítač 

pomocí webové stránky www.survio.com, kde byl vytvořen on-line dotazník, který se 

následně rozesílal na soukromé i veřejné emailové adresy či přes Facebook. 

  

http://www.survio.com/
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2.5.1 Dotazník 

JSPE-HP – The Jefferson Scale of Physician Empathy-Health Providers 

(Jeffersonská škála empatie pro lékaře) 

Jeffersonská škála empatie (Kožený, Tišanská, 2013) je dotazník složený z dvaceti 

položek (tvrzení), polovina položek je negativně skórována. Existuje i verze pro 

studenty JSPE-S. Respondenti se vyjadřují na Likertově sedmibodové stupnici: 

1 – rozhodně nesouhlasím, 4 – nevím, nemohu říci, 7 – rozhodně souhlasím.  

Výzkum za použití nástroje JSPE-HP v České republice provedený Koženým  

a Tišanskou (2013) prokázal existenci 3 faktorů dotazníku: pespective taking 

(kognitivní složka empatie), compassionate care a empathetic understanding (schopnost 

vcítit se do situace pacienta). Dosažení vyššího skóru vypovídá o vyšší míře empatie. 

Hodnoty Cronbachova koeficientu 0.842 (95%CI 0.829 – 0.854) ukázaly uspokojivou 

míru vnitřní konzistence dotazníku (Kožený, Tišanská, 2013).  

2.6 Výsledky 

K analýze a zpracování údajů byl použitý program Microsoft Offoce Excel a SPSS. Ve 

výsledných tabulkách, které byly generovány programem SPSS, jsou používány 

následující důležité zkratky: M = průměr (hodnota průměru používána pro pořadová 

data, není citlivý na extrémní hodnoty), SD = směrodatná odchylka, N = počet 

respondentů, t = hodnota T-testu, F - hodnota F-testu, sig. - signifikantní kritická 

hodnota. Dále také označení validity testové metody - Cronbachova Alfa - α = celková 

vnitřní konzistence testu a Cohenovo d (ES  - velikost účinku). 
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2.6.1 Výsledky pro Dotazník JSPE-HP 

Tabulka č. 5: JSPE-HP (N=56) (Vlastní zpracování) 

 
N 56 

  

M 5,132 

Stan. odchylka 0,816 

Minimum 2,750 

Maximum 6,900 

 

 

Tabulka č. 6: Reliabilita 20 položek dotazníku JSPE 

Cronbachova Alfa 

0,835 

 

Reliability 20-ti položkového dotazníku JSPE - HP vyjádřena pomocí Cronbachovy 

Alfy= 0,835, pro výzkumný soubor N=56 a průměr M=5,132 se směrodatnou 

odchylkou SD=0,816 (tabulka 5), potvrdila výsledky s výzkumem Koženého a Tišanské 

(2013), kteří se pokusili  standardizovat  tento  dotazníku pro českou populaci. Hodnoty 

Cronbachova koeficientu v jejich studii vyšly 0.842 (95%CI 0.829 – 0.854). Můžeme 

tedy konstatovat, že vnitřní míra konzistence dotazníku je uspokojivá a zároveň, že 

výběrový soubor je reprezentativní i přes poměrně malý počet responzí. 
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Graf 1: Histogram četnosti odpovědí na škále: 1 – rozhodně nesouhlasím, 4 

– nevím, nemohu říci, 7 – rozhodně souhlasím 

 

Histogram četnosti odpovědí na sedmi-bodové škále ukazuje, že respondenti skórovali 

nejčastěji mezi 5. - 6. bodem stupnice, vychýlení křivky je mírně vpravo. Pro soubor 

N=56 vyšla střední hodnota M=5,13 se směrodatnou odchylkou SD=0,816. 

2.6.2 Výsledky pro hypotézy H1-H4 

H1: Míra empatie u lékařů vykonávající invazivní obory medicíny bude nižší 

než u lékařů v neivanzivních oborech. 

 

Tabulka č. 7: Míra empatie ve vztahu k invazivnosti oboru 

 Obor medicíny N M St. odchylka Std. Error M 

JSPE - 

HP 

Neinvazivní 29 5,2103 0,76734 0,14249 

Invazivní 27 5,0481 0,87172 0,16776 
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Tabulka č. 8: Výsledky T-test 

t df Sig. (2-tailed) d 

0,740 54 0,462 0,198 

 

 

Testování míry empatie v závislosti na invazivitě oboru přineslo následující výsledky 

(tabulka 5). K testování hypotézy byl použit T-test (pro testování dvou skupin). 

Neinvazivní obory: N=29; M=5,2103; SD=0,76734; Std. Error M=0,14249. Invazivní 

obory: N=27; M=5,0481; SD=0,87172; Std. Error M=0,16776.  

Výsledná data (tabulka 7) t=0,740; df=54; Sig. (2-tailed)=0,462; d=0,198 ukazují, že 

rozdíl mezi skupinami je sice ve směru hypotézy, není však statisticky významný, 

protože ES - Velikost účinku (d = 0,2) je slabá. Prokázání takto malého rozdílu by 

vyžadovalo výrazně větší soubory.  

Hypotéza H1 se nepotvrdila. 

H2:  Délka praxe lékaře nemá vliv na míru empatie. 

 

Tabulka č. 9: Míra empatie ve vztahu k délce lékařské praxe podle skupin (Vlastní 

zpracování) 

 N M St. odchylka Minimum Maximum 

G1 (0 - 10 let 

praxe) 
10 5,055 0,837 3,300 5,850 

G2 (11 - 20 let 

praxe) 
11 5,036 0,769 3,750 6,250 

G3 (21 - 30 let 

praxe) 
9 5,478 0,518 4,300 6,150 

G4 (31 a více let 

praxe) 
26 5,083 0,915 2,750 6,900 

Total 56 5,132 0,816 2,750 6,900 
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Tabulka č. 10: ANOVA (praxe - empatie) 

 Součet čtverců df Průměrný čtverec F Sig. 

Mezi skupinami 1,299 3 0,433 0,638 0,594 

Uvnitř skupin 35,313 52 0,679   

Total 36,612 55    

 

 

Testování hypotézy míry empatie v závislisti na délce lékařské praxe (tabulka 8) bylo 

počítáno F-testem (ANOVA - pro srovnávání více skupin). Nejvyšší maximální hodnotu 

skórovala na položku Max.=6,900 skupina G4 (21 - 30 let praxe), ale zároveň se u ní 

objevují i nejnižší hodnoty Min.=2,750. Nejméně v extrémních hodnotách se 

pohybovala skupina G1 (0 - 10 let praxe) Min.=3,300 a Max.=5,850. 

Výsledky ANOVA (tabulka 9) F=0,638; Sig.= 0,594 dokazují, že rozdíl v míře empatie 

v porovnání s délkou praxe nebyl signifikantně prokázán. 

Hypotéza H2 se potvrdila, rozdíl v míře empatie mezi skupinami podle délky praxe 

není statisticky významný. 

H3: Věk lékaře nemá vliv na míru empatie. 

 

Tabulka č. 11: Míra empatie ve vztahu k věku lékaře/lékařky (Vlastní zpracování) 

 N M St. odchylka Minimum Maximum 

A1 (20 - 40 

let) 
13 5,142 0,687 3,750 5,900 

A2 (41 - 50 

let) 
9 4,956 0,906 3,300 6,250 

A3 (51 - 60 

let) 
16 5,475 0,622 4,300 6,900 

A4 (61 a více) 18 4,908 0,955 2,750 6,650 

Total 56 5,132 0,816 2,750 6,900 
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Tabulka č. 12: ANOVA (věk - empatie) (Vlastní zpracování) 

 Součet čtverců df Průměrný čtverec F Sig. 

Mezi skupinami 3,064 3 1,021 1,583 0,205 

Uvnitř skupin 33,548 52 0,645   

Total 36,612 55    

 

 

 

Hypotéza, zda věk lékaře/lékařky souvisí s mírou empatie byla ověřována pomocí  F-

testu (ANOVA - pro srovnávání více skupin). Jak ukazují dílčí výsledky (tabulka 10), 

na bodové škále se nejblíže okolo středu pohybova skupina A1 (20 - 40 let), jejíž 

průměrná hodnota byla 5,142 a nejvíce odpovídala i celkovému průměru z N=56. 

Nejextrémnější hodnoty se vyskytly u skupiny A4 (61 let a více). 

Z výsledků ANOVA (tabulka 11) F=1,583; Sig=0,205 vyplývá, že věk nemá vliv na 

míru empatie. 

Hypotéza H3 se potvrdila, neboť rozdíl míry empatie v závislosti na věku není 

statisticky významný. 
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H4: Pohlaví (gender) nemá vliv na míru empatie. 

Tabulka č. 13: Míra empatie v závislosti na pohlaví (Vlastní zpracovní) 

 Pohlaví N M St. odchylka 

JSPE - HP muž 31 5,184 0,833 

 žena 25 5,068 0,807 

 

 

Tabulka č. 14: Výsledky T-testu (Vlastní zpracovní) 

t df Sig. (2-tailed) 

0,525 54 0,602 

 

 

Testování v rámci pohlaví (Tabulka 13) při použití T-testu (tabulk 14) ukázalo opět na 

minimální rozdíl v mírě empatie mezi oběma skupinami. Výsledná data t=0,525; df=54; 

Sig (2-tailed)=0,602 potvrzují, že rozdíl není statisticky významný. 

Hypotéza H4 se potvrdila. 

2.7 Diskuze 

Největším limitem této diplomové je z mého pohledu poměrně malý vzorek (N=56) 

výzkumného souboru. Přesto, že test JSPE - HP byl upraven do dotazníkové verze 

rozesílán po internetu (aby čas, který lékaři vyplnění testu věnují, byl co nejkratší a test 

co nejpřístupnější) jak oficiální cestou přes povolení v Nemocnici České Budějovice 

a.s., tak i na soukromé veřejné e-mailové adresy lékařů, jeho návratnost byla celkově 

velice malá. Přičítám to velké zaneprázdněnosti lékařů, ale možná i neochotě bez 

platového ohodnocení či jiné kompenzace dělat cokoliv navíc. Většina respondentů se 

tedy rekrutovala z oblasti mých přátel lékařů a jejich kolegů, či rodičů mých spolužáků, 

kteří pracují v oboru.  

I přes poměrně malý vzorek, reliabilita dotazníku JSPE - HP na položku vyjádřena 

pomocí Cronbachovy Alfy= 0,835 vykazuje velkou shodu s výsledky z výzkumu 

Koženého a Tišanské (2013), kteří se pokusili standardizovat tento dotazníku pro 
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českou populaci. Jejich hodnoty Cronbachova koeficientu vyšly 0.842 (95%CI 0.829 

– 0.854) při vzorku N=1305. Můžeme tedy konstatovat, že vnitřní míra konzistence 

dotazníku je uspokojivá, a že výběrový soubor je reprezentativní. 

Hlavním cílem této práce bylo zaměřit se na invazivitu oboru a zjistit, jestli časté 

setkávání se s bolestí, otevřenými ranami, amputacemi či samotné vykonávání operace 

má vliv na celkovou míru empatie, i když zrovna lékař svou práci nevykonává.   

Jak jsem již uvedla v začátku empirické části, výzkum, který mě inspiroval pro mou 

základní hypotézu je studie Chenga et al. (2007), který zkoumal skupinu lékařů 

praktikujících akupunkturu. Tito lékaři akupunktury jsou vedeni k tomu, aby se oprostili 

od tendence ke spoluprožívání bolesti s pacienty, neboť bez schopnosti této 

autoregulace by pro ně byly zákroky stresující a neschopnost oprostit se od bolesti 

pacienta by byla také kontraproduktivní. Tito lékaři měli vykazovat při spatření bolesti 

druhých aktivaci v oblastech, které souvisejí s autoregulací afektivního arousal a měli 

vykazovat rovněž aktivaci v oblastech, které souvisejí s mentálním oddělením sebe od 

druhého (uvědomění si a porozumění emoci). V testech empatie následně vyplněných se 

sice rozdíly mezi lékaři aplikujícími bolestivé zákroky nepotvrdily, nicméně mozková 

aktivita ukázala rozdíly, které jsou rychlé a neuvědomované. 

Osobně si myslím, že dlouhodobé setkávání se s bolestí musí mít vliv na míru empatie 

při výkonu tohoto povolání (stejně jako u habituace, kde dochází 

k přizpůsobení, přivyknutí, nevnímání intenzity podnětu atd.), ale že je to naučená 

dovednost, kterou lékař „použije“ v případě potřeby a pokud není v práci, je jeho míra 

empatie stejná jako u ostatních lidí v závislosti na osobnostním nastavení, výchově či 

genetické dispozici, jak popisuji v toretické části práce. 

Má hypotéza H1, že míra empatie u lékařů vykonávajících invazivní obory bude menší 

než u jejich kolegů z neinvazivních oborů (NO: N=29; M=5,2103; SD=0,76734; Std. 

Error M=0,14249 a IO: N=27; M=5,0481; SD=0,87172; Std. Error M=0,16776) se sice 

nepotvrdila, ale výsledky rozdílů mezi skupinami naznačují směr hypotézy. Bohužel 

statistická průkaznost (d=0,198) takto malého rozdílu a zobecnitelnost by potřebovala 

daleko větší soubor a v tomto případě u tohoto vzorku je nedostatečná. 
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Hypotézou H2, že délka praxe lékaře nemá vliv na míru empatie jsem opět vycházela 

z již proběhlých výzkumů (Hojat et al., 2009; Chen, 2007; Kožený, Tišanská, Hoschl, 

2013; Neumann et al., 2011), kde výsledky ukázaly konstantnost a neměnnost míry 

empatie cca od 3. roku studia medicíny dále v čase. Opakem amerických 

a evropských výzkumů jsou ale studie východních kultur (Hong et al., 2012), které 

ukazují opačné výsledky, během studia a v rámci praxe naopak míra empatie stoupala. 

Jak uvádí Francová a Hnilica (in Ptáček, Bartůněk a kol., 2014), kultura a způsob 

vzdělávání mají, jak se zdá, velký vliv.  Výsledky z empirické části odpovídají 

výdledkům západních kultur (F=0,638; Sig.=0,594), rozdíl v míře empatie v porovnání 

s délkou praxe nebyl při vzorku N=56 signifikantně prokázán a není tak statisticky 

významný. Hypotéza H2 byla potvrzena. 

Hypotézu H3, že věk lékaře/lékařky nemá vliv na míru empatie, v návaznosti na 

předcházející hypotézu H2, se také podařilo prokázat. Z výsledků ANOVA F=1,583; 

Sig=0,205 vyplývá, že věk nemá vliv na míru empatie, neboť rozdíl míry empatie 

v závislosti na věku nebyl u vzorku lékařů N=56 statisticky významný. 

Poslední hypotéza H4, jestli je rozdíl mezi muži a ženami v rámci lékařské praxe, 

ověřovali již studie Koženého a Tišanské (2013). Výsledky (t=0,525; df=54; 

Sig.2-tailed=0,602) opět potvrdily již proběhlé studie a neprokázaly žádný statisticky 

významný rozdíl. Tato hypotéza H4 byla tedy také potvrzena. 

Celkem lze konstatovat, že vzhledem k výsledkům je skupina testovaných lékařů tohoto 

výzkumu reprezentativním vzorkem, neboť ve třech hypotézách se podařilo potvrdit již 

předešlé výsledky studií, které měly výzkumné vzorky daleko početnější. Přínosem této 

práce je určitě nápad, věnovat se oborům a rozdílům mezi nimi v rámci invazivity. 

Určitě by stálo za to, ve výzkumu vlivu invazivnosti na míru empatie pokračovat, aby se 

statisticky potvrdila či vyvrátila první hypotéza na větším počtu respondentů. Bylo by 

možné tak další částí přispět k objasnění tak zajímavého a vícevrstevnatého fenoménu 

jménem empatie. 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo teoreticky a empiricky prozkoumat míru empatie 

v závislosti na invazivně oboru, věku, délce praxe a gendru. Práce byla rozdělena na 

část teoretickou a empirickou. 

V teoretické části jsme se zaměřili na vymezení hlavních zkoumaných oblastí. Nejdříve 

jsme se věnovali popisu a charakteristice empatie, jejím složkám, současným přístupům 

k empatii a jejím teoriím. Dále jsme zmínili nové poznatky o empatii z oblasti 

neurovědního oboru, její fylogenetický původ a funkci v rámci utváření všech vztahů 

v rámci vývoje člověka. Pozornost jsme věnovali také vztahu empatie, komunikace 

a nástrojům, kterými můžeme empatii měřit. 

Dále jsme se zaměřili na profesi lékaře, jeho osobnost, a také vztah a komunikaci mezi 

ním a pacientem. Snažili jsme se postihnout rizika tohoto povolání. Dotkli jsme se 

problematiky dehumanizace pacientů a snižování empatie u lékařů a snažili jsme se 

popsat i pozitiva těchto negativně vnímaných jevů v rámci efektivního rozhodování při 

léčbě, volbě a vykonávání bolestivého zákroku či zachování duševního zdraví lékaře 

samotného. Klasické teorie jsme se přitom snažili propojit s poznatky plynoucími 

z nedávných studií. Na základě těchto poznatků a studií jsme ve výzkumné části 

zformulovali čtyři hypotézy. 

První hypotéza H1 se týkala vztahu mezi mírou empatie v závislosti na invazivnosti 

oboru. 

Nepodařilo se prokázat, že existuje rozdíl mezi mírou empatie u lékařů, kteří pracují 

v rámci invazivních oborů a míře empatie u lékařů v neinvazivních oborech.  

Hypotéz H2, která se zaměřila na vliv délky praxe k míře empatie se potvrdila. 

Nezáleží, jak dlouho pracuje lékař v oboru, rozdíly v hodnotách mezi skupinami podle 

délky praxe nebyly statisticky významné.  
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Také hypotéza H3 potvrdila již proběhlé výzkumy a z výsledků vyplynulo, že věk 

lékaře nemá vliv na změny v míře empatie a rozdíly mezi skupinami podle věku nejsou 

staticky významné. 

V poslední hypotéze H4 jsme zkoumali, jestli je rozdíl empatičnosti v rámci pohlaví, 

tzn. jsou-li ženy lékařky více či méně empatické než muži lékaři. Naše hypotéza, že 

rozdíl mezi nimi není, se také potvrdila, neboť jak vyplynulo z dat naměřených u obou 

skupin, rozdíl není statisticky významný. 

Pokud by se dalo pokračovat v tomto výzkumu, bylo by dobré otestovat větší soubor 

lékařů, hlavně v rámci invazivity oboru a najít způsob, jak začlenit do výzkumu  

i problematiku dehumanizace. Jak bylo popsáno v teoretické části, může být 

mechanismus dehumanizace a snižování empatie i určitým způsobem efektivního 

jednání a smýšlení, který lékaři využívají v rámci svého povolání a vedou i k pozitivním 

krokům a výsledkům (např. k usnadnění volby léčby, k usnadnění komunikace mezi 

sebou, k možnosti provádět i velmi bolestivé zákroky, ale i zachovávat si své duševní 

zdraví a vyhýbyt se tak vyhoření či nadužívání alkoholu či jiných látek a jiné…). 

Zajímavý by byl rozdíl právě v invazivitě oboru a snižování empatie či využívání 

mechanismů dehumanizace v rámci kontaktu s pacienty či při samotných výkonech. 

Touto prací jsme snažili objasnit jen malou část možných témat týkajících se empatie, 

jejich složek a mechanismů jak funguje. Domníváme se však, že souvislosti, které jsme 

do výzkumu zahrnuli, by mohly býti inspirující, stejně tak orientace na invazivitu oboru 

a jejího vlivu na empatičnost lékaře. Proto věříme, že výsledky, ke kterým jsme dospěli, 

mohou obohatit tuto problematiku a práce může posloužit jako inspirace pro další 

podobně tématicky zaměřené výzkumy. 
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PŘÍLOHY 

Dotazník JSPE-HP 

 

1. Moje schopnost, vcítit se do pocitů pacientů a jejich rodin, nijak neovlivňuje 

léčbu anichirurgické zákroky. 

2. Moji pacienti se cítí lépe, pokud se dokážu vcítit do jejich pocitů. 

3. Je pro mě obtížné posuzovat věci z perspektivy mých pacientů. 

4. Porozumění „řeči těla“ mých pacientů považuji ve vztahu mezi poskytovatelem 

péče a pacientem za stejně důležité jako verbální komunikaci. 

5. Myslím, že můj smysl pro humor přispívá k lepším klinickým výsledkům. 

6. Protože každý člověk je jiný, je pro mě obtížné, posuzovat věci z perspektivy 

mých pacientů. 

7. Když sestavuji anamnézu a dotazuji se na aktuální fyzický stav, snažím se 

nevnímat emoce mých pacientů 

8. Porozumění osobním zkušenostem mých pacientů nijak neovlivňuje výsledky 

léčby. 

9. Když pečuji o své pacienty, snažím se představit si, jaké by bylo octnout se 

v jejich kůži. 

10. Pacienti si cení mého porozumění a to je samo o sobě terapeuticky prospěšné. 

11. Nemoci mých pacientů mohou být vyléčeny jen lékařskou péčí nebo 

chirurgickým zákrokem. Mé emocionální vazby k nim tudíž nemají žádný 

zásadní vliv na výsledek lékařské péče či chirurgický  zákrok. 

12. Ptát se pacientů na jejich osobní život nijak nepomáhá porozumět jejich 

fyzickým problémům. 

13. Dávám pozor na neverbální znaky a řeč těla a snažím se porozumět tomu, co se 

mým pacientům odehrává v nitru. 

14. Zastávám názor, že emoce nemají v lékařské péči co dělat. 

15. Empatie je terapeutická dovednost, bez které lze v léčbě dosáhnout pouze dílčích 

výsledků. 

16. Porozumění emocionálnímu stavu mých pacientů a jejich rodin je důležitou 

součástí našeho vzájemného vztahu. 

17. Snažím se uvažovat jako moji pacienti, abych jim mohl/mohla poskytnout lepší 

péči. 
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18. Nenechám se nijak ovlivňovat pevnými osobními vazbami mezi mými pacienty 

a jejich rodinnými příslušníky. 

19. Nebaví mě číst jinou než lékařsky zaměřenou literaturu a neocením umění. 

20. Věřím, že empatie představuje v procesu lékařské a chirurgické péče důležitý 

terapeutický faktor 
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