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Pfiedmluva

Platnost pûtifaktorového modelu osobnosti vynofiujícího se z lexikálních studií pfiirozen˘ch jazykÛ je opakovanû potvrzována 
v˘zkumy, v nichÏ se vût‰inou pouÏívají ‰kály zakotvené adjektivy a klasické osobnostní testy. Explicitnû nevyjádfienou, ale nesnadno
skr˘vanou ambicí v˘zkumníkÛ bylo pfiekroãit pouh˘ rámec popisu osobnosti rÛzn˘mi slovními druhy smûrem k formulaci plauzibil-
ní teorie vysvûtlující strukturu osobnosti. K tomu bylo potfieba dlouholeté systematické práce fiady v˘zkumníkÛ v mnoha jazykovû
odli‰n˘ch kulturách. Byly zji‰Èovány souvislosti s nejrÛznûj‰ími projevy osobnosti a ukázalo se, Ïe zÛstat pouze na úrovni deskripce
by bylo pfiíli‰ konzervativní. Interpretaãní moÏnosti modelu by tak byly ponechány ke zplanûní nebo svévoli. Transkulturní validita
pfiístupu je jen jedním z argumentÛ, jeÏ lze uvést na podporu hypotézy, Ïe Velká pûtka (Big Five) je víc neÏ jenom náhodn˘ dÛsle-
dek koincidence sofistikovan˘ch statistick˘ch procedur a bazální podobnosti jazykÛ. Jinak vyjádfieno - nejde jen o adjektiva ãi dílãí
tvrzení, která jsou zformulována tak, aby odpovídala prekoncepci daného rysu, ale Ïe v jazyce zkoncentrovaná zku‰enost ãlovûka
zachycuje – jak jinak – nûco, co jsme si zvykli oznaãovat jako osobnost. 

Nelze v‰ak popfiít, Ïe pfiístup vyvolává ambivalentní reakce - nûkdo se stane jeho nad‰en˘m stoupencem, jin˘ jej odmítá jako
zjednodu‰ující. A tfietím typem v˘zkumníkÛ jsou ti, ktefií jej stfiízlivû posuzují a dÛslednû svoje pochybnosti konfrontují s empirick˘mi 
nálezy. Kritické reakce na pûtifaktorov˘ model nejsou fiídké a pohybují se od gnoseologick˘ch pochybností aÏ po procedurální 
v˘hrady. Rozsah dílãích zji‰tûní je v‰ak nyní jiÏ tak impozantní, Ïe se reprezentanti BF pfiístupu odváÏili pfiisoudit mu ãasto zneuÏí-
van˘ pfiívlastek teorie.

Dobrá teorie se kromû jin˘ch charakteristik vyznaãuje i ‰ir‰ím v˘kladov˘m zábûrem. Jedna kritika mífií na skuteãnost, Ïe jde jen
o dal‰í variaci na rysovû strukturální pfiístup k osobnosti. Je sice pravda, Ïe tato stránka je témûfi exkluzivnû sledována, ale jak 
vypl˘vá zatím z nemnoha studií, pfiístup je moÏné aplikovat i za tento úzk˘ rámec. Autofii manuálu nûkteré pfiíklady v textu uvádûjí.
Snad bych jen jejich bohatou informaci doplnil o pokusy nahlédnout na umûlecké literární texty prizmatem BF modelu a z toho 
usuzovat na schopnost autora porozumût lidsk˘m charakterÛm. PÛvodnû úzce specializovan˘ pfiístup mÛÏe pfiesáhnout do oblastí
zdánlivû leÏících na odvrácené stranû kontinua psychologick˘ch pojetí ãlovûka, napfiíklad do narativní psychologie. Pfiíbûhy, 
které lidé Ïijí, posléze také vyprávûjí. Jejich fieãová podoba mÛÏe naznaãit, Ïe pfiípadné problémy, disharmonie nebo poruchy 
mohou vyvûrat z hypertrofie nebo hypotrofie jedné ãi nûkolika z pûti oblastí, ãi z jejich nevyváÏenosti. Psycholog pak mÛÏe na zákla-
dû BF diagnózy urãit, co je tfieba rozvíjet. To je v‰ak zatím jen hypotéza naznaãující moÏné propojovaní poznatkÛ z „nesluãiteln˘ch“
koncepcí v psychologii.  

Autofii manuálu PhDr. Martina Hfiebíãková, PhD. a Mgr. Tomá‰ Urbánek, PhD., vûdeãtí pracovníci Psychologického ústavu 
AV âR pfiedkládají odborné vefiejnosti mimofiádnû peãlivû pfiipravenou diagnostickou pomÛcku. V˘sledkem spojení témûfi desetileté 
v˘zkumné zku‰enosti autorky s rÛzn˘mi metodami vycházejícími z pûtifaktorového pfiístupu k osobnosti a metodologicko-statistické
erudice druhého autora, je ãeská verze NEO pûtifaktorového inventáfie. Ta je nyní pfiipravena projít kfitem v psychologickém 
diagnostickém terénu.  

Jsem potû‰en, Ïe jsem mohl sv˘m mil˘m kolegÛm, Martinû a Tomá‰ovi, napsat k jejich zásluÏnému diagnostickému
a v˘zkumnému opusu tuto skromnou pfiedmluvu.

Brno, 13. 4. 2001

Doc. PhDr. Ivo âermák, CSc.

fieditel PsÚ AV âR  
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Pfiedmluva k ãeskému vydání

V˘sledky publikované v tomto manuálu byly získány v rámci projektÛ 406/93/1255 „Strukturální model osobnosti zaloÏen˘ na
lexikální anal˘ze“, 406/96/1543 „Vztah mezi obecn˘mi a specifick˘mi charakteristikami osobnosti: Pûtifaktorov˘ model osobnosti,
osobnostní pfiístup k agresi, styly identity“ a 406/99/1155 „Agrese, identita, osobnost: V˘zkumné v˘sledky“ Grantové agentury
âeské republiky. Za obsah manuálu jsou plnû odpovûdni autofii ãeského pfievodu NEO pûtifaktorového osobnostního inventáfie.

Dûkujeme v‰em, ktefií pfiispûli k sestavení manuálu. Za poskytnutí dat dûkujeme doc. PhDr. Marku Blatnému, CSc., 
doc. PhDr. Ivu âermákovi, CSc., doc. PhDr. Petru Mackovi, CSc., PhDr. Olivû ¤ehulkové, doc. PhDr. EvÏenu ¤ehulkovi, CSc.,
Fritzi Ostendorfovi, PhD., dûkujeme za statistické zpracování údajÛ obsaÏen˘ch v tabulce 14. Dûkujeme také v‰em respondentÛm.

Manuál obsahuje ãesk˘ pfievod NEO pûtifaktorového osobnostního inventáfie (NEO Five- Factor Inventory, NEO-FFI) sestaveného
Paulem Costou a Robertem McCraem (1989, 1992). Jedná se o metodu vytvofienou pro mûfiení pûti obecn˘ch dimenzí osobnosti
– Neuroticismu, Extraverze, Otevfienosti vÛãi zku‰enosti, Pfiívûtivosti a Svûdomitosti (tzv. Velké pûtky, Big Five). Inventáfi obsahuje 
celkem 60 poloÏek, 12 pro kaÏdou ‰kálu.

Jedinci s vysok˘m skórem Neuroticismu se popisují jako psychicky nestabilní, cítí se zahanbeni, nejistí, nervózní, úzkostní, 
intenzivnû proÏívají strach, obavy nebo smutek. Jejich pfiedstavy nekorespondují s realitou, proto mají omezenou moÏnost kontro-
lovat se a zvládat stresové situace.

Jedinci s vysok˘m skórem Extraverze se popisují jako spoleãen‰tí, sebejistí, aktivní, hovorní, energiãtí a optimistiãtí. Mají rádi 
vzru‰ení a udrÏují si veselou mysl.

Jedinci s vysok˘m skórem Otevfienosti vÛãi zku‰enosti se popisují jako vûdychtiví, intelektuální, jsou ochotni experimentovat
a zajímají se o umûní. Udávají bohatou fantazii a jsou vnímaví k proÏitkÛm pozitivních i negativních emocí. Mají nezávisl˘ úsudek, 
ãasto se chovají nekonvenãnû, zkou‰ejí nové zpÛsoby jednání a dávají pfiednost zmûnû.

Jedinci s vysok˘m skórem Pfiívûtivosti udávají pochopení a porozumûní pro druhé, projevují druh˘m pfiízeÀ, chovají se k nim 
laskavû a vlídnû. Mají sklon dÛvûfiovat druh˘m lidem a dávají pfiednost spolupráci.

Jedinci s vysok˘m skórem Svûdomitosti se popisují jako cílevûdomí, ctiÏádostiví, pilní, vytrvalí, systematiãtí, s pevnou vÛlí, 
disciplinovaní, spolehliví, pfiesní a pofiádní.

âesk˘ manuál se od amerického i nûmeckého li‰í tím, Ïe obsahuje pomûrnû obsáhlou teoretickou ãást, která uvádí do proble-
matiky i ãtenáfie setkávajícího se s dan˘m tématem poprvé. Manuál je rozãlenûn do pûti ãástí, které jsou strukturovány tak, aby se
uÏivatel dokázal v textu rychle zorientovat. V empirické ãásti jsou uvedeny v˘sledky nûkolika v˘zkumÛ realizovan˘ch na více neÏ
2000 ãesk˘ch respondentech, které dokládají, Ïe tuto metodu pÛvodnû vytvofienou ve Spojen˘ch státech lze úspû‰nû pouÏít
i v âeské republice.

Branná / Brno leden 2001

Martina Hfiebíãková, Tomá‰ Urbánek

Slovo nakladatele

Jsem rád, Ïe nakladatelství Testcentrum mÛÏe nabídnout ãesk˘m psychologÛm psychodiagnostickou metodu, zaloÏenou na
pûtifaktorovém pfiístupu k teorii osobnosti (BIG FIVE). 

NEO pûtifaktorov˘ osobnostní inventáfi vychází z NEO-FFI autorÛ Costy a McCraee, ale svou odbornou úrovní a rozsahem 
teoretické ãásti manuálu se stal zcela pÛvodním autorsk˘m dílem.

Vûfiím, Ïe v‰em uÏivatelÛm poskytne nov˘ a cenn˘ diagnostick˘ pfiístup a vzhledem k celosvûtovému roz‰ífiení této metody 
poskytne i mezinárodnû srovnatelné a komunikovatelné diagnostické závûry.

17. 4. 2001 – Václav HavlÛj
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Úvod

V psychologii osobnosti jsou zkoumány napfi.
kognitivní styly, cíle, zájmy, motivy, potfieby, osobní
projekty, plány, hodnoty atd. Johnson (1997) se
domnívá, Ïe úkolem psychologÛ osobnosti je uspofiá-
dat tyto jednotlivé prvky a poukazuje na skuteãnost, 
Ïe v‰echny jsou obsaÏeny v rysech. Ty se projevují 
jako zpÛsoby my‰lení, proÏívání a ãinností, kter˘mi se
lidé vzájemnû odli‰ují (podrobnûji k vymezení rysÛ
Balcar, 1983; Osecká, 2000). Podle McCraee a Costy
(1996) jsou rysy jádrem osobnosti. Wiggins (1997)
poukazuje na to, Ïe na koncepci osobnostních rysÛ je
zaloÏeno mnoho v˘znamn˘ch osobnostních dotazní-
kÛ. Naproti tomu antropolog D’Andrade (1965) 
se domnívá, Ïe rysy jsou pouze kognitivními kon-
strukty, které byly vytvofieny pozorovatelem, nikoliv
psychologick˘mi charakteristikami pozorovaného.
Diskuse na toto téma sice neustále pokraãují 
(podrobnûji napfi. Kenrick, Funder, 1988), av‰ak 
poãetná skupina badatelÛ o existenci rysÛ nepochy-
buje. Mezi zastánci rysového pfiístupu se v‰ak dále 
diskutuje o tom, co rysy vlastnû vyjadfiují. Zda jsou to

charakteristiky popisující vlastnosti osobnosti nebo
zda rysy vysvûtlují pfiíãiny chování, jednání a proÏívání.
Allport (1937) rozli‰il dva druhy rysÛ:
1. vnûj‰í rysy, které mÛÏeme pozorovat 

(behaviorání rysy);
2. vnitfiní (emoãní a kognitivní rysy), které z vnûj‰ích

projevÛ odvozujeme. 
Meehl (1956) si vypÛjãil termíny z biologie a pomocí
nich pojmenoval tyto dva druhy rysÛ jako fenotypické
(vnûj‰í) a genotypické (vnitfiní). 

Fenotypické rysy jsou zachyceny v bûÏném jazyce
a zahrnují pozorovatelné, povrchové charakteristiky,
jejichÏ prostfiednictvím popisujeme individuální
odli‰nosti – rÛzné zpÛsoby chování, proÏívání 
a jednání.

Genotypické rysy pak mají vysvûtlovat fenotypické
rysy a pfiíãiny na‰eho chování. Oba zpÛsoby chápání
rysÛ se uplatÀují v pûtifaktorovém modelu (popisu) 
osobnosti. John a Srivastava (1999) rozli‰ují v rámci
studia pûti faktorÛ osobnosti lexikální a dotazníkov˘
pfiístup, Wiggins (1997) pak hovofií o lexikálnû-taxo-
nomickém a dispoziãním pfiístupu.



1. Lexikální (taxonomické) v˘zkumy pûtifaktorové
struktury popisu osobnosti
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1.1 Teoretick˘ pfiedpoklad lexikálních
v˘zkumÛ – obecná lexikální hypotéza

UÏ do antiky se datují snahy o vytvofiení „mapy“
vlastností, kter˘mi lze charakterizovat ãlovûka, av‰ak
ani ve 20. století se tento problém jednoznaãnû nevy-
fie‰il. Je to zpÛsobeno pravdûpodobnû dvûma problé-
my. První spoãívá ve vytvofiení postupu, podle nûhoÏ
by se lidské vlastnosti vybíraly a druh˘ spoãívá v tom,
jakou zvolit metodu, aby bylo moÏné v‰echny vlast-
nosti nûjak˘m zpÛsobem uspofiádat. Ve 20. století
badatelé získali nástroje k fie‰ení obou problémÛ 
v podobû formulace „lexikální hypotézy“ a statistické
techniky – faktorové anal˘zy. Obecná lexikální hypo-
téza (Galton, 1884; Klages, 1926; Goldberg, 1993)
vychází z pfiedpokladu, Ïe nejpodstatnûj‰í individuální
rozdíly jsou uchovány v jazyce. âím jsou jednotlivé
rozdíly v˘znamnûj‰í, tím ãastûji se uplatÀují v kaÏdo-
denní komunikaci a jsou zachyceny jako jednotlivá
slova. Podstatou lexikálních studií je nejdfiíve ze slov-
níkÛ vybrat slova pouÏívaná pro popis osobnosti, 
redukovat je a pomocí faktorové anal˘zy vlastnosti 
uspofiádat (podrobnûji napfi. Hfiebíãková, 1997).
NejdÛleÏitûj‰í dimenze, které byly takto odvozeny,
tvofií pûtifaktorovou strukturu popisu osobnosti.*
Goldberg zavedl pro oznaãení tûchto pûti faktorÛ 
pojmenování „Big Five“ – „Velká pûtka“.

1.2 Pûtifaktorov˘ model (popisu) 
osobnosti

1.2.1 Vymezení jednotliv˘ch faktorÛ 
pûtifaktorového modelu

Goldbergov˘m zámûrem nebylo poukázat na to,
Ïe v‰echny individuální rozdíly mohou b˘t reduková-
ny pouze na pût dimenzí, ale chtûl spí‰e zdÛraznit, 
Ïe pût dimenzí popisuje osobnost na nejvy‰‰í úrovni 
abstrakce a Ïe kaÏdá dimenze obsahuje mnoÏství 
dal‰ích specifick˘ch charakteristik. McCrae a John
(1992) zase navrhují pojmenování pûti faktorÛ podle
prvních písmen jejich anglick˘ch názvÛ (Openness 
to Experience, Conscientiousness, Extraversion,
Agreeableness, Neuroticism – první a poslední název je
alternativním pojmenováním faktorÛ odvozen˘ch
z dotazníkov˘ch v˘zkumÛ). Slovo OCEAN sice slouÏí

také jako mnemotechnická pomÛcka pro snadnûj‰í
zapamatování názvÛ jednotliv˘ch faktorÛ, ale návrh
vyvolává dojem, Ïe si jsou jednotlivé faktory velké pût-
ky rovnocenné a stejnû dÛleÏité, coÏ lexikální
v˘zkumy nepotvrzují. Norman (1963) sefiadil faktory
podle robustnosti a pro jejich oznaãení  pouÏil fiímská
ãísla: I (Extraverze), II (Pfiívûtivost), III (Svûdomi-
tost), IV (Emocionální stabilita), V (Kultura). Nejvíce se
diskutuje o obsahu faktoru V, coÏ se odráÏí i v jeho
alternativním oznaãování. Kromû pojmenování Kultura
(Norman, 1963), Intelekt (napfi. Goldberg, 1990)
a Otevfienost vÛãi zku‰enosti (Costa, McCrae, 1992)
se uÏívá také oznaãení, Imaginace (Saucier, 1992),
Autonomie (Hendriksová, 1997).

1.3 Historie pûtifaktorového modelu
popisu osobnosti v lexikálních studiích

1.3.1 Práce Galtona, Baumgartenové, Allporta
a Odberta, Cattella

Galton (1884) zformuloval obecnou lexikální 
hypotézu a jako první shromáÏdil pfiibliÏnû tisíc slov
pouÏívan˘ch k vyjádfiení vlastností osobnosti. Jeho
pokraãovatelkou se stala Baumgartenová (1933), která
sestavila seznam ãtyfi tisíc nûmeck˘ch slov popisujících
„vnitfiní stavy“. Seznam Baumgartenové inspiroval
Allporta a Odberta (1936) k sestavení soupisu osob-
nostnû relevantních slov v angliãtinû. Z Websterova
slovníku vybírali taková osobnostnû relevantní slova,
která odli‰ují chování a proÏívání jednoho ãlovûka 
od chování a proÏívání druhého ãlovûka a získali 
seznam osmnácti tisíc slov. Slova pak roztfiídili do ãtyfi
kategorií – osobnostní rysy, doãasné charakteristiky
nebo aktivity, sociální chování a vliv na druhé.
Poslední kategorie byla smí‰ená, kam zafiadili napfi.
metafory a nejasná slova.

Ve ãtyfiicát˘ch letech zapoãal svou v˘zkumnou prá-
ci Cattell, jehoÏ cílem bylo identifikovat nejv˘znamnûj‰í
charakteristiky osobnosti, zachycené v jazyce (Cattell,
1943; 1947). PouÏil k tomu pfiibliÏnû ãtyfi tisíc pûti set
osobnostnû relevantních slov z prvních dvou kategorií
Allportova a Odbertova seznamu, které redukoval na
tfiicet pût vlastností vyjádfien˘ch pfiídavn˘mi jmény
(podrobnûji Hfiebíãková, 1995 s. 12). Na základû hod-
nocení osob podle tûchto vlastností bylo faktorovou

*Pûtifaktorová struktura popisu osobnosti odvozená na základû lexikální studie v ãe‰tinû (Hfiebíãková, 1995; 1997)
I. Extraverze-Îivost (druÏn˘-samotáfisk˘, hovorn˘-nemluvn˘, prÛbojn˘-neprÛbojn˘)
II. Pfiívûtivost (dobrosrdeãn˘-neciteln˘, laskav˘-nelaskav˘, sná‰enliv˘-nesná‰enliv˘)
III. Svûdomitost  (dÛsledn˘-nedÛsledn˘, peãliv˘-nepeãliv˘, zodpovûdn˘-nezodpovûdn˘)
IV. Emocionální stabilita (klidn˘-neklidn˘, uvolnûn˘-napjat˘, psychicky vyrovnan˘-psychicky nevyrovnan˘)
V. Intelekt (pfiem˘‰liv˘-nepfiem˘‰liv˘, inteligentní-neinteligentní, vzdûlan˘-nevzdûlan˘) 
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anal˘zou odvozeno dvanáct ‰ikm˘ch faktorÛ (Cattell,
1945 a, b), které se staly základem jeho teorie osob-
nosti i nástrojem jejího mûfiení.

1.3.2 Cattellovi následovníci: Pûtifaktorová 
struktura popisu osobnosti

Strukturu rysÛ na základû Cattellova seznamu
zkoumali také napfi. Fiske (1949), Tupes a Christal
(1958, 1961, 1992), Norman (1963), Digman
a Takemoto-Chock (1981), Digman a Inouye (1986) –
(podrobnûji Hfiebíãková, 1995). Faktorová struktura,
k níÏ dospûli, byla jednodu‰‰í neÏ pÛvodní Cattellova
a obsahovala pouze pût faktorÛ interpretovateln˘ch,
jen s dílãími odli‰nostmi, jiÏ ve smyslu Velké pûtky.
Zji‰tûní vedla k závûru, Ïe pûtifaktorová struktura 
vystihuje univerzální strukturu slov postihujících rela-
tivnû trvalé charakteristiky osobnosti. Pfiesto, Ïe se
pûtifaktorová struktura popisu osobnosti na základû
Cattellov˘ch promûnn˘ch potvrdila v nûkolika jazy-
cích vãetnû ãín‰tiny (napfi. Bond, 1979), nelze tyto 
v˘sledky povaÏovat za spolehliv˘ dÛkaz její univerzální
platnosti. Struktura byla totiÏ odvozena z hodnocení
provedeného na relativnû malém poãtu rysov˘ch cha-
rakteristik, pfiiãemÏ postup pfii jejich v˘bûru není
znám. Také v dal‰ích studiích (Amelang, Borkenau,
1982; Borgatta, 1964; Conley, 1985) zaloÏen˘ch 
na anal˘ze 20 –36 rysÛ vybran˘ch nezávisle na
Cattellovû seznamu byla získána pûtifaktorová struk-
tura. Máme-li v‰ak pûtifaktorovou strukturu pokládat
za univerzální model popisu osobnosti, pak je nezbyt-
né ovûfiit jeho platnost na základû co nejúplnûj‰ího
souboru slov reprezentujících slovník popisu osobnosti
v jednotliv˘ch jazycích. Takov˘ poÏadavek je opráv-
nûn˘, protoÏe v˘bûr promûnn˘ch ovlivÀuje v˘sledky 
faktorové anal˘zy. Za metodologicky nepfiípustn˘ 
je povaÏován postup, kdy se homogenní soubor 
vlastností nebo dotazníkov˘ch poloÏek pfieloÏí s cílem 
prokázat, Ïe struktura získaná v jednom jazyce se
potvrdí i v jin˘ch jazycích.

1.4 Reprezentativní lexikální studie

Cílem lexikálních studií je vybrat a uspofiádat slo-
va popisující vlastnosti osobnosti. První úkol spoãívá
ve vytvofiení úplného seznamu slov – obvykle pfií-
davn˘ch jmen – vyjadfiujících individuální rozdíly

a zobecÀujících typické zpÛsoby chování, proÏívání
nebo reagování individua. Vzhledem k tomu, Ïe pûti-
faktorov˘ model v sobû nezahrnuje v‰echna pfiídavná
jména, ale jen ta, která popisují relativnû trvalé vlast-
nosti osobnosti – rysy, je nutné seznam dále reduko-
vat. Cílem této redukce je odli‰ení rysÛ od vlastností,
které popisují napfi. emoce, postoje, charakteristiky
zevnûj‰ku atd. Dosud nebyla vytvofiena jednotná stra-
tegie této redukce. PouÏívá se klasifikaãní systém, do
jehoÏ kategorií jsou pfiídavná jména zafiazována, nebo
se hodnotí, do jaké míry je kaÏdé pfiídavné jméno 
v seznamu vhodné pro popis osobnosti, popfiípadû se
uplatní kombinace obou postupÛ. Dal‰í redukcí je tfie-
ba zjistit, zda vybrané rysy tvofií jednodu‰‰í strukturu.
Vhodn˘m nástrojem je statistická metoda – faktorová
anal˘za. Získan˘ seznam v‰ech rysov˘ch pfiídavn˘ch
jmen se pfiedloÏí nûkolika stÛm osob, jejichÏ úkolem
je na ãíselné stupnici zaznamenat, do jaké míry je
kaÏd˘ z uveden˘ch rysÛ vystihuje. Na základû takto
provedeného sebehodnocení nebo posouzení jiné
osoby pak faktorová anal˘za redukuje promûnné
(v na‰em pfiípadû rysové charakteristiky) tak, Ïe je
seskupí do urãitého poãtu faktorÛ.

Pûtifaktorová struktura v americké angliãtinû byla
odvozena ze seznamu pfiibliÏnû 1 600 rysÛ z celkového
souboru 18 000 osobnostnû relevantních slov
(Norman, 1967). Norman rysy nejdfiíve klasifikoval do
10 kategorií (dva póly kaÏdé dimenze pûtifaktorové
struktury) a slova dále rozli‰il do 75 „synonymick˘ch
shlukÛ“ podle jejich sémantické podobnosti.
Goldberg (1990) je faktoroval a jednoznaãnû potvrdil
strukturu s pûti faktory interpretovatelnou ve smyslu
Velké pûtky. Takov˘ v˘sledek v‰ak mohl b˘t podmí-
nûn procedurou v˘bûru promûnn˘ch, neboÈ pûtifak-
torov˘ model byl uÏit jako kritérium pro tfiídûní 
pfiídavn˘ch jmen. Peabody a Goldberg (Peabody,
1987; Peabody, Goldberg, 1989) poté sestavili sezna-
my slov, která klasifikovali do skupin synonym a anto-
nym, aby ovûfiili jin˘ model osobnosti, ale i v tûchto
studiích se vÏdy potvrdila struktura s obvykl˘mi pûti
faktory. Peabody a Goldbereg do seznamÛ osobnost-
nû relevantních slov nezahrnovali charakteristiky vyja-
dfiující stavy, hodnotící termíny a slova vztahující se
k popisu zevnûj‰ku. Tellegenová a Waller (1987) tako-
vá slova naopak do svého seznamu zahrnuli.
Pravdûpodobnû proto kromû obvykl˘ch pûti faktorÛ
získali navíc dva faktory. Tyto faktory obsahují slova
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uÏívaná pfii hodnocení osobnosti, které pojmenovali
Pozitivní valence (dÛleÏit˘, vynikající) a Negativní 
valence (zl˘, ‰patn˘). Obdobná strategie v˘bûru osob-
nostních deskriptorÛ byla pouÏita také ve ‰panûlské
(Benetová-Martínezová, Waller, 1997), hebrejské
(Allmagor, Tellegenová, Waller 1995) a filipínské
(Church, Katibaková, Reyes, 1998) lexikální studii,
v nichÏ bylo opût odvozeno sedmifaktorové fie‰ení.

Existence pûtifaktorové struktury popisu osob-
nosti se potvrdila v reprezentativních v˘zkumech
v holand‰tinû (De Raad, Hendriksová, Hofstee, 1992),
nûmãinû (Ostendorf, 1990), pol‰tinû (Szarota, 1996),
ru‰tinû (·meljev, Pochilko, 1993) a tureãtinû (Somer,
Goldberg, 1999; Goldberg, Somer, 2000). S dílãími
odli‰nostmi pak v maìar‰tinû (Szirmáková, De Raad,
1994), ve dvou nezávisl˘ch italsk˘ch lexikálních 
v˘zkumech (Caprara, Perugini, 1994; Di Blasová,
Forzi, 1998; 1999), korej‰tinû (Hahn, Lee, Ashton,
1999), chorvat‰tinû (Mlaãic, 2000). Ve sloven‰tinû 
je lexikální studie rozpracována (Ruisel, 1997).
O lexikálních v˘zkumech v rÛzn˘ch jazycích a jejich
srovnání podrobnûji viz Hfiebíãková (v tisku a).

1.5 Lexikální studie v ãe‰tinû

1.5.1 Cíl lexikálního projektu 
Cílem lexikálních studií, realizovan˘ch v Psycholo-

gickém ústavu AV âR v Brnû v letech 1992 – 1995*, 
bylo shromáÏdit osobnostnû relevantní pfiídavná 
jména, podstatná jména a slovesa a stanovit strukturu
u osobnostnû relevantních pfiídavn˘ch jmen a sloves.
Zjistit, do jaké míry se struktura odvozená z anal˘zy 
pfiídavn˘ch jmen shoduje s pûtifaktorov˘m modelem 
osobnosti v americké angliãtinû.

1.5.2 První etapa lexikálního projektu: 
V˘bûr osobnostnû relevantních slov ze slovníku

Lexikální projekt probíhal v nûkolika etapách.
Nejdfiíve byla ze Slovníku spisovného jazyka ãeského
(Academia, 1989) vybrána pfiídavná jména, která se
pouÏívají k tomu, aby se „chování a proÏívání jednoho
ãlovûka odli‰ilo od chování a proÏívání jiného ãlovûka, tj.
která oznaãují urãité typické zpÛsoby chování, proÏívání
nebo reagování individua“ (Allport, Odbert, 1936). Do
seznamu nebyla zahrnuta pfiídavná jména vyjadfiující
charakteristiky spoleãné v‰em lidem, slova oznaãující

geografick˘ pÛvod, národnost a profesní aktivity.
Rozhodování o tom, zda je slovo vhodné pro popis 
osoby nebo osobnosti, usnadÀoval „lingvistick˘ test“,
pfii nûmÏ se do vûty Jak „X“ vlastnû jsem? dosazovala
jednotlivá pfiídavná jména. Ze slovníku bylo vybráno cel-
kem 4 145 osobnostnû relevantních pfiídavn˘ch jmen,
coÏ je 16 % z celkového poãtu pfiídavn˘ch jmen ve slov-
níku (podrobnûji Hfiebíãková 1994; Hfiebíãková, 1995).

1.5.3 Druhá etapa lexikálního projektu:
Klasifikace pfiídavn˘ch jmen do kategorií podle 
nûmeckého klasifikaãního systému

V druhé etapû bylo 4 145 vybran˘ch pfiídavn˘ch
jmen klasifikováno do kategorií podle nûmeckého klasi-
fikaãního systému (Angleitner, Ostendorf, John, 1990).
Tento klasifikaãní systém obsahuje pût hlavních kate-
gorií (1. Dispozice, 2. ProÏívání a chování, 3. Spoleãenské
a sociální aspekty, 4. Charakteristiky zevnûj‰ku, 
5. Neobvyklé pojmy) a 13 podkategorií. Cílem klasifi-
kace byl v˘bûr relativnû trval˘ch vlastností osobnosti,
tzv. dispozic (ctiÏádostiv˘, samotáfisk˘, upfiímn˘) a jejich
odli‰ení od charakteristik vyjadfiujících pouze doãasné
stavy (rozãilen˘, udiven˘, jásav˘), tûlesné symptomy 
(ãil˘, hladov˘, rozláman˘), aktivity (bdící, kfiiãící, tr˘znící),
postoje a svûtov˘ názor (konzervativní, materialistick˘,
loajální), anatomii a zevnûj‰ek (baculat˘, nafintûn˘, 
odran˘), odborné a metaforické termíny (animální, 
ãertovsk˘, vypeãen˘), role a sociální vlivy (bratrsk˘, milo-
van˘, pfiitaÏliv˘). Vylouãena byla také hodnotící pfiídavná
jména (dobr˘, ‰patn˘, obyãejn˘). Klasifikaci pfiídavn˘ch
jmen do jednotliv˘ch kategorií provádûlo ‰est nezávi-
sl˘ch expertÛ. Jako reprezentativní byla pro jednotlivé
kategorie vybrána ta pfiídavná jména, na jejichÏ
zafiazení do pfiíslu‰né kategorie se shodla vût‰ina posu-
zovatelÛ. Pro kategorii Dispozice bylo vybráno 366 
reprezentativních rysÛ (podrobnûji Hfiebíãková,
Ostendorf, 1995; Hfiebíãková 1997).

1.5.4 Tfietí etapa lexikálního projektu: 
Odvození struktury rysÛ

Cílem tfietí etapy bylo odvodit strukturu reprezenta-
tivního seznamu rysÛ pomocí faktorové anal˘zy. 
Z 366 vybran˘ch rysÛ byly vytvofieny ratingové ‰kály 
(âR· = ãeské ratingové ‰kály), které byly pfiedloÏeny res-
pondentÛm k sebeposouzení, pfiiãemÏ ratingové údaje
byly nejdfiíve standardizovány, aby se vylouãila tendence
zaznamenávat stereotypní odpovûdi. Metodou hlavních

*V˘zkumy byly realizovány v rámci grantového projektu 
GA âR ã. 406/93/1255  ;Strukturální model osobnosti zaloÏen˘ na
lexikální anal˘ze..“
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komponent bylo analyzováno 358 ratingov˘ch ‰kál (osm
rysÛ bylo dodateãnû vylouãeno, neboÈ jejich v˘znam 
nebyl jasn˘ více neÏ 25 % respondentÛm). Sebeposou-
zení na 366 ‰kálách provedlo N = 429 respondentÛ 
(243 muÏÛ a 186 Ïen) ve vûku od 17 do 81 let, prÛmûrn˘
vûk M = 31,3, smûrodatná odchylka s = 14,4.

Anal˘za sebeposouzení poskytla 95 hlavních kom-
ponent s vlastními hodnotami 1,0. PrÛbûh grafu vlast-
ních hodnot ukázal patrn˘ pfiedûl mezi pát˘m
a ‰est˘m faktorem. Aby bylo moÏné prvních pût kom-
ponent interpretovat, byla provedena rotace Varimax.
Pûtifaktorové fie‰ení vysvûtluje 26,8% celkového rozpty-
lu. V tabulce 1 jsou sefiazena podle velikosti faktorov˘ch
nábojÛ v‰echna pfiídavná jména s faktorov˘m nábojem
vût‰ím nebo rovn˘m 30 reprezentující pozitivní
a negativní pól kaÏdého faktoru pûtifaktorové struktury.

1.5.5 Pûtifaktorová struktura popisu osobnosti
v ãe‰tinû

Ve faktoru pojmenovaném Extraverze – Îivost jsou
v˘znamnû zastoupena pfiídavná jména vyjadfiující povída-
vost na pozitivním pólu a málomluvnost na pólu negativ-
ním. Pfiídavná jména jako napfi. fieãn˘, hovorn˘, mluvn˘
x málomluvn˘, tich˘, nemluvn˘ mají ve faktoru Extraverze
vysok˘ faktorov˘ náboj a z toho lze vyvodit, Ïe to jsou
jeho nejv˘znamnûj‰í charakteristiky. Extraverzi – Îivost
charakterizují také pfiídavná jména postihující aktivitu na
pozitivním pólu a pasivitu na protikladném pólu. Tuto
dílãí dimenzi extraverze zastupují napfi. pfiídavná jména
energick˘, prÛbojn˘, aktivní x pasivní, nerázn˘, neprÛ-
bojn˘. Dal‰í dílãí dimenzi lze interpretovat jako spoleãen-
skost na pozitivním pólu a nespoleãenskost na pólu
negativním. Pozitivní pól reprezentují pouze dvû pfiídavná
jména (spoleãensk˘, otevfien˘), kdeÏto negativní pól této
dílãí dimenze zastupuje sedm pfiídavn˘ch jmen (napfi.
uzavfien˘, samotáfisk˘, plach˘). Extraverzi ve faktoru
Extraverze – Îivost reprezentují zejména synonyma vyja-
dfiující povídavost, introverzi zase v˘raznû charakterizuje
nespoleãenskost nebo také uzavfienost.

Pozitivní pól faktoru Pfiívûtivost pfiedstavují pfiídavná
jména dobrosrdeãn˘, sná‰enliv˘, pfiívûtiv˘. Navíc zde
mÛÏeme najít charakteristiky postihující morálku jako
napfi. poctiv˘, mravn˘, charakterní. Mezi pfiídavn˘mi jmé-
ny .ézastupujícími negativní pól tohoto faktoru najdeme
charakteristiky vyjadfiující ovládání druh˘ch (panovaãn˘, 
despotick˘, autoritáfisk˘), dále vlastnosti zobecÀující 
agresivní projevy (útoãn˘, agresivní, násilnick˘) a slova

rozpínav˘, expanzivní, v˘bojn˘ vystihující nadmûrnou
dravost a prosazování se na úkor druh˘ch.

Vztah k práci a vûdomí povinnosti nebo naopak její
odmítání a nedÛslednost vyjadfiuje faktor pojmenovan˘
jako Svûdomitost. Tyto vlastnosti reprezentují slova 
piln˘, pracovit˘, usilovn˘ x leno‰n˘, nesvûdomit˘, laxní.
ZpÛsob plnûní pracovních úkolÛ vyjadfiují slova dÛkladn˘,
systematick˘, peãliv˘ x nesvûdomit˘, chaotick˘, nepo-
zorn˘. Do negativního pólu faktoru Svûdomitost v‰ak
vstupují také slova vyjadfiující spí‰e emocionální labilitu 
(nestabilní, nestál˘, nejist˘). Faktor Svûdomitost je
v pûtifaktorovém fie‰ení nejrobustnûj‰í.

Nejménû robustní je v pûtifaktorovém fie‰ení faktor
Emocionální stabilita. Z toho lze vyvodit, Ïe ãe‰tina má 
relativnû ménû pfiídavn˘ch jmen, která na jedné stranû
vyjadfiují stabilní, vyrovnané a podnûtÛm pfiimûfiené rea-
gování jedince s pfievaÏujícím klidem a rozvahou, na stra-
nû druhé nestálé, lehce vyvolatelné a podnûtÛm nepfii-
mûfiené emocionální reagování spojené s kolísáním 
nálad, neklidem a pfiecitlivûlostí. Kromû vlastností jedno-
znaãnû vystihujících emocionální stabilitu (napfi. klidn˘,
vyrovnan˘, sebejist˘) a emocionální labilitu (napfi.
neklidn˘, labilní, nervní) vstupují do tohoto faktoru také
pfiídavná jména, která mají souãasnû vy‰‰í faktorov˘
náboj ve faktoru pojmenovaném Intelekt (napfi. nadan˘,
bystr˘, talentovan˘). PfiestoÏe je interpretace faktoru,
jak˘m je Emocionální stabilita, do jisté míry problematic-
ká, lze najít dvû dílãí dimenze, jeÏ pozitivní pól tohoto
faktoru v ãe‰tinû reprezentují – vyrovnanost (klidn˘,
vyrovnan˘) a sebedÛvûra (sebejist˘, sebevûdom˘, sebe-
dÛvûfiiv˘). Negativní pól zastupují pfieváÏnû pfiídavná jmé-
na popisující prudké negativní emocionální reagování
s pozorovateln˘mi projevy (napfi. popudliv˘, zlostn˘,
vznûtliv˘). Najdeme zde v‰ak i dal‰í vlastnosti spojované
s emocionální nestabilitou – neklid, úzkost a náladovost.

Pozitivní pól pátého faktoru tvofií ãtyfii dílãí 
dimenze – pfiirozená inteligence (napfi. chytr˘, inteligent-
ní, bystr˘), vzdûlanost (napfi. studovan˘, uãen˘, vzdûlan˘),
tvofiivost (koumav˘, nápadit˘, dÛvtipn˘) a talent (napfi.
nadan˘, talentovan˘, schopn˘). Negativní pól vystihují
pfiedev‰ím omezenost (napfi. pfiihloupl˘, neinteligentní,
omezen˘), nevzdûlanost (napfi. nevzdûlan˘, analfabe-
tick˘, neuãenliv˘) a netalentovanost (napfi. nenadan˘,
netalentovan˘). Na základû tûchto pfiídavn˘ch jmen lze
pát˘ faktor interpretovat jako Intelekt. V‰echna pfiídav-
ná jména s faktorov˘m nábojem vût‰ím nebo rovn˘m
30 jsou uvedena v tabulce 1.
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EXTRAVERZE – ÎIVOST  (22,9 %)

I + fieãn˘ 73, v˘fieãn˘ 71, hovorn˘ 70, mluvn˘ 67, temperamentní 65, v˘mluvn˘ 65, spoleãensk˘ 61, energick˘ 58, sdûln˘ 56,
sdíln˘ 55, prÛbojn˘ 52, smûl˘ 50, otevfien˘ 47, spontánní 47, aktivní 46, kuráÏn˘ 46, bezprostfiední 44, impulzivní 41, 
v˘bojn˘ 41, bojovn˘ 39, rázn˘ 38, pohotov˘ 36, nenucen˘ 36, rozhodn˘ 35, dÛrazn˘ 35, drav˘ 35, prudk˘ 33, vznûtliv˘ 32,
rychl˘ 32, reaktivní 32, bojeschopn˘ 32, neost˘chav˘ 31, dominantní 31, autoritativní 31, bufiiãsk˘ 30, optimistick˘ 30,

I - uzavfien˘ -72, málomluvn˘ –68, tich˘ -67, nemluvn˘ -66, mlãenliv˘ -66, samotáfisk˘ -64, plach˘ -60, ost˘chav˘ -59,
nesmûl˘ -57, nedruÏn˘ -56, pasivní -52, nerázn˘ -52, neprÛbojn˘ -49, netemperamentní -47, stydliv˘ -46, nev˘bu‰n˘ -45,
nesdíln˘ -44, flegmatick˘ -42, váÏn˘ -41, neaktivní -41, zdrÏenliv˘ -40, nepfiístupn˘ -39, nedynamick˘ -38, nejist˘ -37, 
nespontánní -35, rezervovan˘ -35, bojácn˘ -35, váhav˘ -34, neteãn˘ -34, strnul˘ -33, nerozhodn˘ -33, nedÛrazn˘ -33, 
pesimistick˘ -32, nenáruÏiv˘ -31, nenápadit˘ -30.

P¤ÍVùTIVOST  (18,45 %)

II + dobrosrdeãn˘ 56, dobrotiv˘ 52, pfiívûtiv˘ 51, poctiv˘ 51, srdeãn˘ 49, sná‰enliv˘ 47, charakterní 46, mravn˘ 46, dobromysln˘ 45,
zdvofiil˘ 45, smífiliv˘ 45, skromn˘ 44, ukáznûn˘ 43, nesobeck˘ 42, tolerantní 42, morální 41, neagresivní 41, citov˘ 40, 
poddajn˘ 39, soucitn˘ 38, vûrn˘ 38, umírnûn˘ 38, vstfiícn˘ 37, pfiizpÛsobiteln˘ 37, dÛvûfiiv˘ 36, taktní 35, ãestn˘ 35, trpûliv˘ 35,
upfiímn˘ 34, svûdomit˘ 34, stfiídm˘ 34, ãistotn˘ 33, ovladateln˘ 33, optimistick˘ 32, pfiizpÛsobiv˘ 32, obûtav˘ 30, tvárn˘ 30,

II - panovaãn˘ -50, útoãn˘ -48, pomstychtiv˘ -47, neciteln˘ -45, rozpínav˘ -44, despotick˘ -44, agresivní -42, autoritáfisk˘ -42,
drsn˘ -42, v˘bojn˘ -41, expanzivní -41, nesná‰enliv˘ -41, svárliv˘ -40, násilnick˘ -40, bezcitn˘ -39, drav˘ -38, konfliktní -38,
neústupn˘ -38, egoistick˘ -38, vzdorovit˘ -37, tvrdo‰íjn˘ -36, sobeck˘ -36, dom˘‰liv˘ -36, bufiiãsk˘ -35, brutální -35, závistiv˘ -35,
‰kodolib˘ -35, samolib˘ -34, zákefin˘ -34, neovladateln˘ -34, autoritativní -33, sadistick˘ -33, u‰tûpaãn˘ -33, egocentrick˘ -33, 
chladnokrevn˘ -33, zi‰tn˘ -32, nepoddajn˘ -32, striktní -31, netolerantní -31, podezírav˘ -31, bojovn˘ -30, úlisn˘ -30, zatvrzel˘ -30.

SVùDOMITOST  (24,2 %)

III + dÛkladn˘ 67, dÛsledn˘ 64, piln˘ 62, svûdomit˘ 60, peãliv˘ 59, cílevûdom˘ 54, pracovit˘ 54, dÛrazn˘ 53, systematick˘ 50, 
vytrval˘ 50, rozhodn˘ 48, usilovn˘ 48, spolehliv˘ 48, produktivní 46, akorátní 45, akurátní 45, zásadov˘ 45, dochviln˘ 44, 
sobûstaãn˘ 42, precizní 42, houÏevnat˘ 42, snaÏiv˘ 42, praktick˘ 40, ãinorod˘ 40, samostatn˘ 40, v˘konn˘ 40, ctiÏádostiv˘ 39,
aktivní 38, vûcn˘ 38, energick˘ 37, smûl˘ 37, puntiãkáfisk˘ 37, práceschopn˘ 37, pedantsk˘ 36, rázn˘ 36, pedantick˘ 35, 
vyrovnan˘ 35, prÛbojn˘ 34, dûln˘ 34, charakterní 34, pohotov˘ 33, ãestn˘ 33, racionální 32, obûtav˘ 32, trpûliv˘ 32, 
ukáznûn˘ 32, ostraÏit˘ 31, prozírav˘ 31, harmonick˘ 31, bojeschopn˘ 30, kuráÏn˘ 30, stabilní 30,

III - leno‰n˘ -64, leniv˘ -63, nesvûdomit˘ -54, nevytrval˘ -52, chaotick˘ -50, nestabilní -50, loudav˘ -47, nepozorn˘ -46, 
nerozhodn˘ -46, laxní -45, nedÛrazn˘ -45, unáhlen˘ -44, nestál˘ -43, zapomnûtliv˘ -41, dûtinsk˘ -41, nejist˘ -41, neaktivní -40,
neracionální -40, nerázn˘ -40, naivní -40, zbrkl˘ -39, nesystematick˘ -39, zbabûl˘ -39, neprÛbojn˘ -39, neharmonick˘ -38,
nesamostatn˘ -38, sobeck˘ -37, ne‰etrn˘ -37, pasivní -37, váhav˘ -37, netrpûliv˘ -36, marniv˘ -34, nev˘konn˘ -34, 
nerealistick˘ -34, sniv˘ -34, neprozírav˘ -33, neproduktivní -33, pomal˘ -33, ukvapen˘ -32, plach˘ -32, ‰kodolib˘ -31, 
povrchní -31, labilní -31, nesmûl˘ -31, náladov˘ -30, vyru‰iteln˘ -30.

EMOCIONÁLNÍ STABILITA  (14,9 %)

IV+ klidn˘ 47, vyrovnan˘ 47, odváÏn˘ 41, zruãn˘ 41, duchapfiítomn˘ 40, odoln˘ 39, obratn˘ 39, dovedn˘ 39, sebejist˘ 39, bystr˘ 38,
umn˘ 38, talentovan˘ 36, nadan˘ 36, sebevûdom˘ 36, sebedÛvûfiiv˘ 36, geniální 35, hbit˘ 35, bezstarostn˘ 34, vynalézav˘ 34,
bojeschopn˘ 34, harmonick˘ 34, inteligentní 33, dÛmysln˘ 33, optimistick˘ 32, znal˘ 32, nápadit˘ 31, v‰estrann˘ 31, schopn˘ 31, 
dobrodruÏn˘ 30, chytr˘ 30, mr‰tn˘ 30, kuráÏn˘ 30,

IV- rozru‰iteln˘ -55, nervní -54, vznûtliv˘ -53, lehkovznûtliv˘ -51, popudliv˘ -49, labilní -47, vztahovaãn˘ -45, neklidn˘ -44, 
úzkostliv˘ -42, zlostn˘ -41, ukvapen˘ -37, náladov˘ -37, sentimentální -37, prudk˘ -36, bojácn˘ -35, netrpûliv˘ -34, prchliv˘ -34,
uráÏliv˘ -34, skeptick˘ -33, pesimistick˘ -32, nejist˘ -31, zbrkl˘ -31, citov˘ -31, malichern˘ -30, impulzivní -30.

INTELEKT  (19,6 %)

V+ chytr˘ 56, inteligentní 51, bystr˘ 49, vzdûlan˘ 48, intelektuální 47, znal˘ 45, nadan˘ 45, talentovan˘ 44, chápav˘ 43, 
dÛvtipn˘ 43, studovan˘ 42, koumav˘ 42, nápadit˘ 42, schopn˘ 40, myslitelsk˘ 39, uãenliv˘ 39, uãen˘ 39, duchapln˘ 37,
hloubav˘ 36, zvídav˘ 35, vzdûlavateln˘ 35, intelektuálsk˘ 35, vnímav˘ 35, vynalézav˘ 35, ambiciózní 34, dÛmysln˘ 34, 
ostrovtipn˘ 33, cílevûdom˘ 31, dovedn˘ 31, ctiÏádostiv˘ 30, prozfieteln˘ 30, tvofiiv˘ 30,

V- pfiihloupl˘ -67, blb˘ -67, pfiiblbl˘ -65, neinteligentní -63, idiotsk˘ -61, hlupáck˘ -60, pitom˘ -59, hloup˘ -58, nenadan˘ -56,
netalentovan˘ -54, neuãenliv˘ -54, nevzdûlan˘ -53, omezen˘ -53, slabomysln˘ -50, analfabetick˘ -48, nechápav˘ -46, 
slaboduch˘ -45, prostoduch˘ -44, negramotn˘ -44, ne‰ikovn˘ -43, nemotorn˘ -43, nedÛvtipn˘ -42, neohraban˘ -41, 
netvofiiv˘ -41, neobratn˘ -37, nezruãn˘ -36, nedynamick˘ -36, nev˘konn˘ -36, nezpÛsobil˘ -35, zblbl˘ -35, apatick˘ -33, 
nenápadit˘ -31, neproduktivní -30, brutální -30.

Tabulka 1: Pfiídavná jména reprezentující pûtifaktorovou strukturu popisu osobnosti

Poznámky: V tabulce jsou uvedena v‰echna pfiídavná jména s faktorov˘m nábojem vût‰ím nebo rovn˘m 30, 
která jsou sefiazena podle velikosti faktorov˘ch nábojÛ. ¤ímská ãíslice se znaménkem + nebo - oznaãuje, 
Ïe následují pfiídavná jména reprezentující pozitivní resp. negativní pól kaÏdého faktoru. Za názvem faktoru 
v závorce jsou uvedena procenta rozptylu, která jednotlivé faktory vyãerpávají.
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1.6. Srovnání pûtifaktorov˘ch struktur v rÛzn˘ch
jazycích

V poslední dobû se lexikální v˘zkumy zamûfiují na
psychometrické porovnání pûtifaktorov˘ch struktur
v rÛzn˘ch jazycích a zji‰Èuje se míra shody odpovídají-
cích faktorÛ. Zatím bylo publikováno nûkolik srovná-
vacích studií (Hofstee, Kiers, De Raad, Goldberg,
Ostendorf, 1997; De Raad, Perugini, Szirmáková,
1997; De Raad, Di Blasová, Perugini, 1997; De Raad,
Perugini, Hfiebíãková, Szarota, 1998). V poslední cito-
vané studii De Raad a spolupracovníci srovnávali
strukturu v americké angliãtinû s holandskou, nûmec-
kou, dvûma italsk˘mi, maìarskou, polskou a ãeskou
strukturou. Holandsk˘, nûmeck˘, maìarsk˘ a ãesk˘
první faktor (Extraverze) sv˘m v˘znamem odpovídá 
americkému prvnímu faktoru, kdeÏto italsk˘ a polsk˘
první faktor sv˘m v˘znamov˘m odstínem postihujícím
dynamiku a radostnost mají navíc souvislost s ame-
rick˘m ãtvrt˘m (napfi. optimistick˘) a pát˘m (napfi.
tvofiiv˘) faktorem. Druh˘ faktor Pfiívûtivost v americké
angliãtinû nejvíce koresponduje s odpovídajícím
ãesk˘m faktorem. V ostatních jazycích se do tohoto
faktoru pfiimísila i nûkterá slova v˘znamovû související
s americk˘m ãtvrt˘m faktorem (Emocionální stabilita).
Americkému tfietímu faktoru (Svûdomitost) nejlépe
odpovídá holandsk˘ faktor Svûdomitost. V nûmãinû,
maìar‰tinû, ital‰tinû a pol‰tinû pfiibírá faktor
Svûdomitost je‰tû nûkteré v˘znamové odstíny americ-
kého ãtvrtého faktoru a v ãe‰tinû navíc i faktoru páté-
ho. Je‰tû problematiãtûj‰í je srovnání ãtvrtého
a pátého faktoru, protoÏe korelují navíc s jedním nebo
i dvûma dal‰ími americk˘mi faktory.

Kromû psychometrického porovnání „národních“
pûtifaktorov˘ch struktur Peabody a De Raad (2000)
zkoumali obsah faktorÛ také kvalitativnû. Dosud se
vÏdy hovofiilo o sporném obsahu pátého faktoru,
kter˘ se v jednotliv˘ch národních studiích odli‰uje
a b˘vá rÛznû pojmenován (Intelekt, Kultura, Otevfie-
nost, Imaginace, Autonomie). Peabody a De Raad na
základû kvalitativní anal˘zy dokazují, Ïe pochybnosti
lze vyslovit také o univerzální platnosti ãtvrtého fak-
toru Emocionální stabilita. Zjistili, Ïe charakteristiky,
vyjadfiující Emocionální stabilitu (bázlivost a podrá-
Ïdûnost), se vyskytují v jednom faktoru kromû ame-
rické angliãtiny pouze v ãe‰tinû a maìar‰tinû. V ostat-
ních sledovan˘ch jazycích vstupují do dal‰ích faktorÛ
Velké pûtky (Extraverze, Pfiívûtivosti). Diskuse o obecné
platnosti pûtifaktorové struktury by tedy mûla smûfio-
vat k redukování poãtu faktorÛ na tfii. Tento závûr
podporují pfiedev‰ím v˘sledky italské, maìarské
a korejské studie (o srovnání jednotliv˘ch národních
pûtifaktorov˘ch struktur podrobnûji Hfiebíãková,
v tisku a).

Existence pûtifaktorové struktury je podmínûna
zpÛsobem v˘bûru osobnostnû relevantních slov. 
Ve studiích, v nichÏ seznamy osobnostnû relevantních
slov zahrnovaly i hodnotící, sociálnû Ïádoucí a neÏá-
doucí slova, byly odvozeny navíc dva faktory (Pozitivní
a Negativní valence). Na základû kvantitativního
a kvalitativního srovnání jednotliv˘ch struktur lze kon-
statovat, Ïe neexistuje jediná obecnû platná struktura
vlastností. Realistiãtûj‰í je hledat v rÛzn˘ch jazycích
pfiijatelné varianty pûtifaktorové struktury. V rÛzn˘ch
jazycích tedy lze shodnû identifikovat tfii faktory.
Interpretace ãtvrtého a pátého faktoru zÛstává pro-
blematická. Model je i nadále pracovní hypotézou
vyuÏitelnou pfii dal‰ím bádání v oblasti taxonomie 
osobnostnû relevantních termínÛ.


