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SOUVISLOSTI MEZI LHANÍM A EMOČNÍ INTELIGENCÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

 
Lenka Mynaříková 

 

 

Abstrakt 

Výzkum se zaměřil na možné vztahy mezi lhaním a emoční inteligencí mezi respondenty v České 

republice. Emoční inteligence souvisí se sebeklamem a detekcí lži, ale její vztah k lhaní zatím dostatečně 

zkoumán nebyl. Celkem 112 respondentů vyplnilo dotazník pro analýzu klamavého chování a test emoční 

inteligence TEIQue. ANOVA a regresní analýza ukázaly signifikantní rozdíly ve lhoucím chování, které 

mohou být ovlivněny globálním rysem emoční inteligence nebo well-being. Výsledky naznačují, že 

respondenti s nižší emoční inteligencí říkají méně lží a lžou častěji dospělým než dětem. Výzkum může 

být přínosný pro intervence v pedagogické a forenzní psychologii nebo v rodinné terapii a může pomoci 

v porozumění proměnným ovlivňujícím klamavé chování. 
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THE CONNECTION BETWEEN LYING AND EMOTIONAL INTELLIGENCE 

 IN THE CZECH REPUBLIC 

 

Abstract 

This study is focused on finding a possible relation between deception and emotional intelligence among 

respondents in the Czech Republic. Emotional intelligence is related to self-deception and detection of 

lying, yet there is not enough information on its possible relation to lying behavior itself. A deception 

behavior survey and the TEIQue inventory were used to analyse deception characteristics and emotional 

intelligence among 112 respondents. ANOVA and regression analysis revealed significant differences in 

lying behavior, which might be influenced by the global trait of emotional intelligence or well-being. 

Results suggest that respondents with lower emotional intelligence use less lies and tend to lie to adults 

more often than to children. These results might be beneficial for interventions in pedagogical or forensic 

psychology or in family therapy and can improve our understanding of variables affecting lying behavior.  
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Úvod 

Americký sociolog Goffman (1999) při popisu teorie sociálních interakcí uvedl, že všichni hrajeme 

divadlo. Používáme různé masky, abychom mohli hrát rozmanité postavy a dělat dojem na druhé. Mohli 

bychom říci, že hraním si s iluzemi druhé v podstatě klameme, protože neukazujeme naše pravé já, ale jen 

jednu z mnoha variant, která právě nejlépe koresponduje se současnou situací. Lež a klam se staly 

součástí naší každodenní existence a běžným způsobem vzájemné komunikace, přestože lidé jen neradi 

přiznávají, že lžou. Klam, jeho role v současné společnosti, v interpersonální komunikaci a vztazích a 

otázka jeho morality jsou předmětem zájmu mezi psychology, filozofy, ekonomy, a dokonce i autory 

fikce. Literární pohled popisuje Kafka (2003) v novele Proces. Lež označuje za univerzální princip a 

stavební kámen většiny současných společností. I další autoři fikce považují lži za druh současného 

programu za základní semiotickou strukturu. Defoe (cit. dle Smyth, 2002) označil celou literaturu fikce za 

lež a spisovatele za mistry klamu.  

Morální otázka lži je předmětem intenzivní debaty mezi západními filozofy již mnoho století. 

Z filozofického pohledu je lež často otázkou amorálního charakteru a situační a dynamické faktory jsou 

zcela opomíjeny (Nyberg, 1993; Lewis, & Saarni, 1993). Tento extrémní pohled zastával například Kant 

(1949), který říkal, že musíme říct potenciálnímu vrahovi, kde se skrývá jeho oběť, protože zločin 

samotný není zdaleka tak špatný jako amorálnost lži. Naopak Bentham nebo Mill (cit. dle Fu et al., 2007) 

věřili v utilitaristickou myšlenku, která zdůrazňuje význam kontextu pro zhodnocení morálních následků 

lhaní. Klamání je někdy žádoucí a podporováno. Studie lhaní má dlouhou tradici i mezi ekonomy. 

Ekonomická teorie je založena na konceptu „homo economicus“, tj. sobeckého člověka zcela bez zájmu 

o dobro druhých, který lže, kdykoli je to pro něho přínosné, bez ohledu na dopad svých lží na druhé 

(Gneezy, 2005). Autoři teorie her také přispěli k vysvětlení lhaní, když zkoumali blafování mezi hráči 

pokeru (Ferguson, & Ferguson, 2003).  

Konečně z pohledu psychologie můžeme lež analyzovat z mnoha aspektů, jako je frekvence lhaní, věk, 

genderové rozdíly, vztahy mezi lhoucími a obelhanými osobami, nebo typy lží a jejich účel. Lhaní jako 

psychologický koncept bere v úvahu interpersonální vztahy a sociální interakce obecně a nepředjímá 

morální důsledky lži. Lhaní je popisováno jako sociální aktivita, sloužící ke kontaktu mezi lidmi, která 

nemůže být popsána jednoduše jako dobrá nebo špatná. Zdůrazňuje se důležitost situace, v níž se lhaní 

objevuje, efektu, který lhaní na druhé má, a lhářova záměru.  

 

 

Teoretické zázemí 

 

Zatímco téma charakteristik lhoucího chování přitahuje v zahraničí mnoho pozornosti, v České 

republice je stále opomíjeno a odborníci se mu věnují jen okrajově, hlavně v souvislosti s vývojovými, 

komunikačními a manipulativními strategiemi. Výzkum se pokouší určit, jaké jsou možné projevy lhaní 

u skupiny respondentů v České republice, a dále hledá případný vztah mezi klamáním a emoční 

inteligencí. Vztah mezi emoční inteligencí a detekcí lži byl naznačen již v několika dřívějších studiích 

(např. Mynaříková, & Boukalová, 2012). 

 

Frekvence lhaní 

Doložená četnost lhaní se pohybuje mezi jednou lží denně (DePaulo et al., 1996; Hancock, Thom-

Santelli, & Ritchie, 2004) a dvěma lžemi během každých 10 minut konverzace (Tyler, Feldman, & 

Reichert, 2006). Respondenti v Hancockově výzkumu (2007) přiznali lež ve 14 % e-mailů, 27 % interakcí 

tváří v tvář a ve 37 % telefonních hovorů. Jiné studie naznačují, že tato čísla budou ještě vyšší. V roce 
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1995 se přiznalo v rozsáhlém americkém výzkumu ke lhaní 90 % respondentů (Patterson, & Kim, 1995). 

Boon a McLeod (2001) dodávají, že za určitých okolností považují lidé lhaní za ospravedlnitelné a 

přestože touží ve vztazích po upřímnosti, jsou ochotni každodenně lhát o svých příjmech, úspěších, 

vzdělání, věku nebo intimních vztazích (Ford, 1999). Při takto vysoké frekvenci je zajímavé, že podobné 

výzkumy chybí v jiných zemích, například ve střední Evropě se této problematice nevěnuje pozornost. 

Otázkou je, zda v České republice lžou lidé se stejnou frekvencí jako ve výzkumech v USA a zda by bylo 

možné případné rozdíly vysledovat i mezi jinými zeměmi Evropy. 

 

Lhaní ve vztazích 

Podle Lewise a Saarniho (1993) lžeme častěji svým intimním partnerům a příbuzným než cizím lidem. 

Naopak DePaulo a Kashy (1998) považují lži neznámým lidem za častější. Frekvence lhaní blízkým a 

cizím osobám může záviset na typu attachmentu, který je pro nás typický při udržování vztahů (Ennis, 

Vrij, & Chance, 2008). Lidé s nejistým typem vazby lžou častěji cizím lidem, zatímco osoby s vyhýbavou 

vazbou lžou častěji svým intimním partnerům. S vývojem vztahu se vyvíjí také schopnost partnerů 

vzájemně se klamat (Cole, Leets, & Bradac, 2002; Peterson, 1996). Partneři mají možnost najít 

nejefektivnější způsoby chování a komunikace, které umožňují klamání. Pomáhá jim v tom také tzv. 

pštrosí efekt – ve snaze o udržení vztahu a vyhnutí se ohrožujícím faktorům jsou lidé někdy ochotni 

přehlédnout i evidentní lež (Vrij, 2008). Za určitých situací je příjemnější slyšet lež než pravdu, což platí 

především pro prosociální, zdvořilostní lži. 

 

Genderové aspekty lhaní 

Muži lžou stejně často jako ženy, ale říkají odlišné typy lží (DePaulo et al., 1996). Ženy častěji 

používají lži orientované na druhé osoby, především druhé ženy, a lžou o svých pocitech nebo názorech 

ve snaze nezranit city druhých a vyhnout se přehnané kritice (DePaulo et al., 1996; DePaulo, & Bell, 

1996). Muži říkají spíše na sebe orientované lži, aby se prezentovali jako schopnější nebo zkušenější 

(DePaulo et al., 1996). Zkoumány byly také genderové rozdíly ve lhaní na internetu. Mezi muži a ženami 

nebyly objeveny signifikantní rozdíly ve frekvenci lhaní nebo v důvodech, proč lžou (Caspi, & Gorsky, 

2006; Whitty, & Gavin, 2001). Whitty (2002) však poukázal na vztah mezi věkem a frekvencí lhaní – 

muži starší 30 let lhali stejně často jako adolescenti, zatímco ženy starší 30 let lhaly méně než mladší 

respondentky.  

Genderové rozdíly mohou být částečně vysvětleny rozdílnými výchovnými přístupy k chlapcům a 

k děvčatům (Feldman, Tomasian, & Coats, 1999; Westcott, Davies, & Clifford, 1991). Dívky jsou více 

oceňovány za projevování emocí a mají více možností trénovat svůj emoční výraz. Během dospívání se 

učí odhalovat ve tváři méně známek lhaní a stávají se lepšími lhářkami (Vrij, 2008). Chlapci, kteří jsou 

vedení ke skrývání emocí, se učí je neutralizovat. Postupně se stávají schopnějšími v předstírání 

neutrálních pocitů ohledně věcí, které se jim nelíbí (Vrij, 2008). Rozdíly ve lhaní mezi muži a ženami 

jsou ovlivněny také hormony (Croson, & Gneezy, 2004). Oxytocin zvyšuje úroveň důvěry (Kosfeld et al., 

2005), estrogen snižuje ochotu riskovat (Chen, Katuscak, & Ozdenoren, 2005) a testosteron ovlivňuje 

taktiku našeho chování (Apicella et al., 2008; Van den Bergh, & Dewitte, 2006).  

 

Vývojové aspekty lhaní 

Některé rozdíly ve lhaní je tedy možné vysvětlit pomocí genderových, vývojových a edukačních teorií. 

Může být překvapivé, že už malé děti jsou schopny oklamat druhé a lžou ve své každodenní komunikaci 

s téměř stejnou frekvencí jako dospělí lidé. Právě tento aspekt teorií lhaní získal v poslední době na 

významu, hlavně v souvislosti s morálním vývojem dětí, teorií mysli a teorií attachmentu (Talwar, & Lee, 
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2002). Aby děti mohly lhát, musí mít vyvinutý sebereferenční systém, který jim umožní uvědomit si, co 

chtějí udělat a jak to může ovlivnit druhé. Schopnost lhát se pravděpodobně neobjevuje dříve než ve dvou 

letech (Lewis, & Saarni, 1993). Děti ve věku dva a půl let lžou především zatajováním informací, 

většinou na žádost dospělých (Newton, Reddy, & Bull, 2000; Reddy, 2007; Wilson, Smith, & Ross, 

2003). Složitější falzifikace se objevují později (Ekman, 1992). Newton, Reddy a Bull (2000) díky 

sledování deníkových záznamů zjistili, že tříleté děti lžou a používají různé formy lží včetně výmluv a 

obviňování. V longitudinální studii 40 kanadských rodin (Wilson, Smith, & Ross, 2003) se žádné lži 

nevyskytovaly pouze u 35 % dvouletých, 15 % čtyřletých a 5 % šestiletých dětí. Lži předškolních dětí 

jsou nejčastěji prozrazeny jejich verbálním chováním. Zachování konzistence mezi primární lží a jejím 

opakováním je obtížnější pro děti mladší 7 let (Talwar, Gordon, & Lee, 2007).  

Děti se učí imitací chování rodičů (Lewis, & Saarni, 1993). Aby ušetřily city druhých osob a udržely 

dobré vztahy, děti jsou vedeny k prosociálním lžím (Talwar, Murphy, & Lee, 2007). Zatímco tříleté děti 

v nich jsou ještě nezkušené a v nevhodné situaci spíše řeknou pravdu, starší děti jsou schopny používat 

zdvořilostní lži, aby někoho neurazily nebo nenarušily vztahy (Talwar, Murphy, & Lee, 2007). Adekvátní 

použití prosociálních lží se objevuje mezi 4 (Bussey, 1999) a 5 lety věku (Talwar, Murphy, & Lee, 2007). 

 

Mezikulturní aspekty lhaní 

Lhaní je velmi rozšířený fenomén, a to mezi muži i ženami různého věku. Výzkumy ukázaly, že toto 

platí celosvětově, a přestože mezi různými kulturami nalezneme rozdíly, se lží se můžeme setkat kdekoli. 

Kulturní rozdíly ve lhaní se vztahují k univerzalitě a kulturní specifitě morálních konceptů a hodnocení. 

Dostupné výzkumy zatím neposkytují dostatek jasně interpretovatelných výsledků a jen málo z nich se 

věnovalo jiné než východní společnosti (Fu et al., 2001; Fu et al., 2007; Lee et al., 1997). Fu et al. (2007) 

porovnávali koncepty lhaní mezi čínskými a kanadskými dětmi. Obě skupiny byly stejně úspěšné 

v rozpoznání pravdivých a lživých tvrzení, ale čínské děti raději řekly lež, pokud tím pomohly skupině, 

ale uškodily jednotlivci, zatímco kanadské děti naopak raději zalhaly ve prospěch jednotlivce, i za cenu 

negativního vlivu na skupinu (Fu et al., 2007).  

Signifikantní rozdíly v hodnocení toho, co je a není lež, lze najít i mezi dospělou populací – čínští 

studenti nepovažují za lež zamlčení vlastních dobrých skutků, pro kanadské studenty to lhaním je (Fu et 

al., 2001). Rozdílné koncepty lhaní v Kanadě a Číně reflektují dvě dimenze společnosti. 

V kolektivistických zemích, jako je americká Samoa, lidé ochotněji lžou ve prospěch skupinových cílů 

(Aune, & Waters, 1994). Naopak ve více individualistické Severní Americe lžou obyvatelé častěji kvůli 

ochraně vlastního soukromí nebo svých nejbližších (Aune, & Waters, 1994). Sweet et al. (2010) potvrzují 

podobné výsledky při srovnávání dětí z kolektivistické Číny a individualistických z USA. Význam lhaní 

je důležitější pro některé kultury více než pro jiné. Mealy, Stephan a Urrutia (2007) například zjistili, že 

lidé v Ekvádoru hodnotí lži mnohem negativněji než obyvatelé USA. 

 

Typologické a funkční aspekty lhaní 

Lhaní existuje v různých formách – některé lži jsou vážnější než druhé a jejich následky se také velmi 

liší. Často používáme různé typy lží podle toho, jakému účelu mají sloužit. Jedna z typologií dělí lži podle 

závažnosti (Vrij, 2008). Sociální lži říkáme každodenně, abychom ukázali sebe nebo druhé v lepším 

světle, abychom druhé neranili nebo abychom je potěšili. Vážné lži oproti tomu spadají spíše do forenzní 

oblasti, objevují se při výslechu podezřelých, obětí či svědků trestných činů. Tato typologie není zcela 

jasná, protože některé lži nepatří mezi sociální, ale přesto se objevují v běžných vztazích, například při 

nevěře v partnerském soužití. Druhá nejčastější typologie dělí lži podle množství změn v původně 

pravdivém tvrzení (Granhag, & Vrij, 2005). Falsifikace jsou úplné lži, které tvoří protiklad pravdy, 
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distorze jsou drobným odkloněním od pravdy a zatajení se objevují, pokud tvrdíme, že si nepamatujeme 

nebo nevíme nějakou informaci. Metts (1989) dělí lži na kontradikce, distorze a omise, ale termíny 

korespondují obsahově s předchozími. DePaulo et al. (1996) používají pojmy přímá lež, přehánění 

(přeceňování nebo podceňování) a drobné lži. Bussey (1999) dělí lži na antisociální, které říkáme, 

abychom popřeli vinu nebo se vyhnuli problémům, sociální neboli bílé lži, které používáme, abychom 

druhým neublížili, a „triky“, kterými chceme sebe nebo druhé pobavit. Bok (1982) popsal lži 

profesionální, romantické, politické, terapeutické, lékařské nebo experimentální.  

Lhaní je typicky založeno na motivech jako vyhnutí se trestu, získání odměny, ochránění druhých, 

získání obdivu, vyhnutí se nepříjemné situaci a ztrapnění, udržení tajemství nebo získání převahy nad 

druhými (Gudjonsson, 1994). Nejčastější důvody dětských lží jsou podobné, ale jde hlavně o vyhnutí se 

zodpovědnosti za přestupek, falešné obvinění druhých, hlavně sourozenců, a získání kontroly nad 

druhými (Wilson, Smith, & Ross, 2003). Koncept tzv. ‘duping delight’ vysvětluje, proč někteří lidé lžou i 

bez zjevných zisků – z oklamání druhých a z toho, že nejsou přistiženi, zažívají radost (Vrij, 2007). 

DePaulo et al. (1996) studovali deníkové záznamy univerzitních studentů a zjistili, že jejich motivy ke 

lhaní je možné dělit do 3 dimenzí: lhaní pro dobro své nebo druhých, pro získání výhod nebo vyhnutí se 

ztrátám, z materiálních nebo z psychologických důvodů. Mancas (2007) později přidal čtvrtou, estetickou 

dimenzi – utváření alternativních světů skrze lež. Respondenti ve výzkumech často sociální lži za lži 

vůbec nepovažují, takže prosociální lhaní je bráno za nevinné. Důvody pro lhaní u mužů a žen se 

pravděpodobně neliší. 

 

Lhaní a emoční inteligence 

Emoční inteligence zahrnuje intrapersonální a interpersonální faktory. Podobně i lhaní je intra- a 

interpersonální fenomén, jak ukazují uvedené informace výše. Existují dva základní modely emoční 

inteligence. První považuje emoční inteligenci za duševní schopnost, související s řízením emočně 

relevantních informací. Zahrnuje 4 komponenty – percepci emocí, emoční podporu myšlení, emoční 

porozumění a řízení emocí (Mayer, & Salovey, 1997). V tomto konceptu je emoční inteligence ověřována 

testy maximálního výkonu. Druhý model se snaží o nalezení konkrétních schopností, dovedností a 

osobnostních vlastností. Zdůrazňuje význam těch charakteristik, které jsou zodpovědné za individuální 

rozdíly ve zpracování emočních informací (Petrides, 2009). Emoční inteligence podle tohoto modelu je 

testována sebevýpovědí v dotaznících a inventářích.  

Při realizaci výzkumu jsme zvolili rysový model emoční inteligence, kterým se snažíme sledovat 

případný vztah mezi lhaním a emoční inteligencí jako charakteristikou osobnosti. K měření emoční 

inteligence byl použit dotazník The Trait Emotional Intelligence Questionnaire – TEIQue (Petrides, & 

Furnham, 2001). Tento test sleduje emoční inteligenci jako trs vlastností, určených subškálami 

(Sebehodnocení, Projevování emocí, Sebe-motivace, Emoční regulace, Štěstí, Empatie, Sociální 

uvědomění, Impulsivita, Percepce emocí, Zvládání stresu, Zvládání emocí, Optimismus, Vztahy, 

Adaptabilita, Asertivita), tvořícími 4 hlavní rysy (Well being, Sebekontrola, Emocionalita, Sociabilita) a 

globální rys emoční inteligence. 

Vztah mezi detekcí lži a emoční inteligencí byl naznačen již v několika studiích (Mynaříková, & 

Boukalová, 2012; Porter, ten Brinke, Baker, & Wallace, 2011). Další pak poukázaly na vztah mezi 

emoční inteligencí a sebeklamem (Erez, Johnson, & Judge, 1995; Mannion, 2009). Dunn a Hughes 

(1998) zdůrazňují vývojový aspekt vztahů. Zjistili, že čtyřleté děti, které skórovaly výše v klamání a 

emočním porozumění (jeden z faktorů emoční inteligence), byly o 7 měsíců později lepší v rozpoznávání 

a rozlišování emocí. Pochopení role sebeklamu v emoční inteligenci a v konceptu well-being může být 

přínosné v terapeutické praxi, zatímco význam emoční inteligence pro detekci lži je zajímavým podnětem 



 

                                                            2013, roč. 7, č. 4 

                                                 Výzkumné studie 

 

20 

 

pro forenzní psychology. Vztah mezi emoční inteligencí a lhaním zatím nebyl studován, ale vzhledem 

k tomu, že lhaní je propojeno s detekcí lži a má společný základ se sebeklamem, lze předpokládat, že by 

vztah mezi těmito koncepty mohl existovat. 

 

 

Data a metodologie 

 

Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Hlavní výzkumnou otázkou je, zda se lživé chování v České republice projevuje stejně, jako je 

popsáno ve výzkumech ze zahraničí, především z USA. Snažíme se stanovit některé základní projevy 

lživého chování v České republice a nalézt možný vztah mezi lhaním a emoční inteligencí. 

 

Respondenti 

Výzkumu se zúčastnilo 112 respondentů (79 žen a 33 mužů). Všichni byli starší 15 let a narozeni i 

bydlištěm v České republice. Respondenty jsme rozdělili do 5 věkových skupin: 15 – 25 let, 26 – 35 let, 

36 – 45 let, 46 – 55 let, 56 a více let (viz tabulka 1). Mezi účastníky byli studenti pedagogiky, fyziky, 

matematiky, učitelé základní školy, administrativní pracovníci, lékaři a další. V každé věkové skupině 

byli nejprve osloveni 3 respondenti (celkem 15 osob), kteří vyplnili dotazníky, popsané v další sekci. 

Zároveň byli požádáni, aby internetový odkaz na výzkum, kde bylo možné tyto dotazníky vyplnit, 

rozeslali co nejvíce lidem ve svém okolí. Celkový soubor 112 respondentů tvořilo tedy 15 cíleně 

vybraných respondentů a dále 97 osob, získaných na základě rozesílání odkazu.  

 

Tab. 1. Demografické charakteristiky 

 
Věk N 

Procentuální 

rozložení 

Počet 

respondentů  

15 - 25 57 50,9 

26 – 35 29 25,9 

36 – 45 10 8,9 

46 – 55 12 10,7 

56 s více 4 3,6 

Celkem 112 100 

 

 

 

Materiály 

Participanti vyplnili online dotazník navržený v předchozím výzkumu (Mynaříková, 2012), zaměřený 

na různé aspekty lhaní. Položky dotazníku byly vybrány na základě analýzy zahraniční literatury a 

výzkumů a pokrývaly aspekty jako věk, pohlaví, funkční a situační faktory lhaní, frekvence nebo 



 

                                                            2013, roč. 7, č. 4 

                                                 Výzkumné studie 

 

21 

 

vztahové hledisko. Odpovědi zahrnovaly vybírání jedné nebo více z nabízených možností. Ve druhé fázi 

výzkumu respondenti vyplňovali Trait Emotional Intelligence Questionnaire (Petrides, 2009), který je 

zdarma dostupný online pro akademické a klinické účely. 

 

Výsledky 

Všichni respondenti přiznali, že lžou alespoň někdy, 90 % z nich říká podle vlastního odhadu 1 – 12 lží 

týdně. Distribuce odhadovaného počtu lží během týdne se pohybuje mezi 1 – 122 (M= 10.79, SD = 22.25, 

Min = 6, Max = 122 pro muže; M =  4.62, SD = 6.99, Min = 1, Max = 52 pro ženy). Rozdíl mezi muži a 

ženami je signifikantní, t(112) = 2.226, p < .05. Přesto 100 % respondentů udává, že upřímnost je pro ně 

nutnou podmínkou navázání a udržení vztahu, na rozdíl například od smyslu pro humor, tolerance nebo 

podobných zájmů, a to nezávisle na věku nebo pohlaví. Pro 56.3 % respondentů je lhaní zřídkakdy nebo 

nikdy ospravedlnitelné, nezávisle na pohlaví, F(110,1) = .671,  p > .05, ale v závislosti na věku, F(107,4) 

= 3.484, p < .01. Mladší respondenti jsou častěji ochotni ospravedlnit lež než starší. Odhadovaný počet lží 

signifikantně koreluje se sebekontrolou (r = -.180, p < .05) a globálním rysem emoční inteligence (r = -

.158, p < .05). Obě korelace jsou signifikantní, pokud kontrolujeme proměnnou pohlaví (r = -.184, p < .05 

pro sebekontrolu, a r = -.195, p < .05 pro globální rys). Ostatní faktory TEIQue mají nesignifikantní, ale 

negativní korelace – well-being (r = -.154), emocionalita (r = -.114), sociabilita (r = -.069). Výsledky 

naznačují, že lidé skórující níže v emoční inteligenci, říkají více lží nebo jsou ochotni lež častěji přiznat.  

Well-being je signifikantní, pokud je kontrolována proměnná gender, na hladině .05 (r = -.169). Rozdíl 

mezi počtem lží během týdne a 5 věkovými skupinami je nesignifikantní, F(4,1) = .829, p > .05, ale 

ukazuje se, že mladší respondenti přiznávají více lží než starší.  

Nejčastěji uváděné důvody ke lhaní odpovídají důvodům uváděným v zahraniční literatuře, na prvních 

místech se objevovalo lhaní kvůli zisku, odměně, dobrému pocitu, uchování tajemství či pomoci druhým 

(viz tabulka 2). 

 

Tab. 2. Důvody ke lhaní 

Důvod N Procenta 

Uchovat tajemství 101 90 % 

Ochránit druhého před trestem 96 86 % 

Dostat se z nepříjemné situace 74 66 % 

Vyhnout se ztrapnění 55 49 % 

Vyhnout se trestu 44 39 % 

Získat si obdiv druhých 12 11 % 

Získat odměnu 9 8 % 

Získat moc nad druhými 5 4 % 

 

Ženy jsou ochotny lhát signifikantně častěji než muži ve dvou situacích – aby získaly odměnu, 

F(110,1) = 9.243, p < .01 a aby získaly obdiv druhých, F(110,1) = 4.293, p < .05. Důvody ke lhaní 

nezávisí na vztahu mezi respondentem a potenciálně obelhanou osobou ani na globálním rysu emoční 

inteligence daného respondenta. Pokud jde o jiné faktory, objevila se souvislost mezi well-being a 

důvodem „Uchovat tajemství“, F(99, 12) = 2.058, p < .05 a mezi odhadovaným počtem lží řečených 
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během týdne a důvodem „Získat obdiv druhých“, F(93,18) = 2.193, p < .01. Signifikantní vztah mezi 

pohlavím respondentů a hodnocením lží na škále prosociální – závažná nebyl potvrzen.  

Hodnocení lží jako prosociálních nebo vážných nezávisí na globálním rysu emoční inteligence 

s jednou výjimkou – respondenti s vyšším skóre globálního rysu jsou častěji ochotni lhát přátelům 

ohledně jejich vzhledu, F(9,1) = 4.760, p < .05. Klamání neznámých osob je snazší než oklamání přátel a 

partnerů pro 94.6 % respondentů. Efekt blízkosti je zde zřejmý a nezávisí na pohlaví, F(110,1) = 1.278, p 

> .05. Přesto respondenti přiznávají, že lžou cizincům i blízkým osobám s velmi podobnou frekvencí, 

nezávisle na pohlaví nebo věku respondentů. Pro 75 % osob je snazší lhát dětem než dospělým, nezávisle 

na pohlaví respondentů, F(110,1) = .127, p > .05.  

Korelace mezi skóry TEIQue, vztahem mezi lhoucí osobou a oklamaným a věkem potenciálně 

oklamaného jsou nevýznamné vyjma lhaní dětem/dospělým. Respondenti, pro které je lhaní dětem snazší 

než dospělým, skórovali výše v globálním rysu emoční inteligence (r = .227, p < .01), well-beingu (r = 

.197, p < .05), emocionalitě (r = .156, p < .05) a sociabilitě (r = .187, p < .05). Regresní analýza metodou 

stepwise ukázala, že mezi hlavními sledovanými proměnnými vysvětlují pohlaví, věk a globální rys 

emoční inteligence 11.8 % variance ve frekvenci lhaní, F(108,3) = 4.830, p < .01.  

Z dalších sledovaných faktorů se jako významné pro globální rys emoční inteligence i pro odhadovaný 

počet lží na hladině .01 ukázal smysl pro humor a společné koníčky (jako podmínky pro navázání 

vztahu), respondenti s vyšší emoční inteligencí, kteří zároveň přiznávají více lží během týdne, při 

navazování nových vztahů častěji vyhledávají smysl pro humor a blízké zájmy než další faktory. ANOVA 

ukázala, že vztah mezi lhářem a nejčastěji oklamanými osobami nesouvisí s počtem lží řečených během 

týdne ani s globálním rysem emoční inteligence.  

 

 

Diskuse 

 

Současné výsledky naznačují, že určité aspekty lhaní jsou kulturně podmíněné. Tento závěr podporují 

zahraniční studie, přestože se většinou zaměřují na morální vývoj a morální hodnocení lhaní spíše než na 

lhaní samotné a zpravidla srovnávají respondenty z Číny a USA nebo Kanady.  

Na rozdíl od zahraničních výzkumů muži v našem výzkumu uvádějí signifikantně vyšší počet lží 

řečených během týdne než ženy. Frekvence lhaní nezávisí na věku, což potvrzuje zahraniční výstupy. 

Respondenti ve výzkumu považují za snazší lhát neznámým lidem, zahraniční výzkumy v tomto podávají 

nejednoznačné výsledky. Zde může hrát roli například celkový přístup dané země k rodinným hodnotám 

nebo potřeba intimity nebo naopak zachovávání odstupu, které mohou být také kulturně podmíněné. Ženy 

v našem výzkumu na rozdíl od zahraničních respondentek neříkají více na druhé orientovaných lží než 

muži, naopak jsou častěji ochotné lhát v situacích, které jim mohou přinést zisky ve formě zvýhodnění 

nebo obdivu a ocenění. Získání obdivu je také významným faktorem ovlivňujícím celkovou frekvenci 

lhaní. Odhadovaný počet lží negativně koreluje se skóry emoční inteligence a výsledky naznačují, že 

respondenti s nižší emoční inteligencí přiznávají, že řeknou více lží během týdne a také spíše lžou 

dospělým než dětem. Je otázkou, zda opravdu nižší emoční inteligence souvisí s vyšším počtem lží, nebo 

zda se tito respondenti ke lžím pouze ochotněji přiznávají. Oproti zahraničním výzkumům respondenti 

považují lhaní dětem za snazší než dospělým. Zdá se také, že některé lži říkáme s cílem zachovat si své 

emoční naladění, jak naznačuje vztah mezi uchováním tajemství a zachováním vyššího well-being. 

Počet respondentů a jejich demografické charakteristiky znesnadňují utváření obecných závěrů. 

Většina osob patří do věkové skupiny 15 – 25 let. V následných výzkumech by tedy bylo vhodné 

vyrovnat počty respondentů v jednotlivých skupinách a také se zaměřit na poměr mezi počtem mužů a 
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žen, který neodpovídá obecné populaci. Přestože zahrnutí respondentů různého věku, profese a z různých 

částí České republiky zajišťuje alespoň částečnou rozmanitost souboru, jejich demografické rozložení i 

způsob sběru dat ukazují, že se nejedná o reprezentativní soubor. V dalších fázích výzkumu by bylo 

vhodné zaměřit se na složení skupiny a zvážit také jiné formy šíření dotazníku. Zvýšení celkového počtu 

respondentů by také umožnilo získání reprezentativnějších výsledků. Současné závěry mohou posloužit 

především jako návrh pro další směřování výzkumu a pro stanovení oblastí, které by bylo vhodné 

zkoumat, za současné limitace metodologických nedostatků. 

Odpovědi respondentů mohou být také ovlivněny jejich subjektivními názory, emocemi, dány povahou 

konkrétních otázek. Objektivnější metody měření jako deníkové záznamy by mohly pomoci k získání 

detailnějších výsledků a umožnit porovnávání různých typů lží a motivací ke lhaní. Tato metoda by 

ovšem byla časově náročná a bylo by obtížnější dosáhnout dostatečného počtu respondentů. Vyplnění 

dotazníku naopak zabírá jen málo času a respondenti jej mohou vyplnit nezávisle na místě nebo čase. 

Výhody této metody je třeba nahlížet spolu s nevýhodami, jako je absence zpětné vazby, možnost 

chybného vyplnění, nadhodnocování nebo podhodnocování určitých odpovědí.  

 

 

Závěr a doporučení do praxe 

 

Závěry výzkumu podporují současné povědomí o kulturní podmíněnosti určitých aspektů lhaní. Bylo 

by zajímavé na větším populačním vzorku sledovat, zda jsou rozdíly v klamavém chování typické pro 

určitou populační skupinu nebo zda chování například respondentů ze středoevropských zemí má 

podobné charakteristiky. Různé národy tedy přikládají lhaní odlišnou závažnost a jejich koncepty lhaní se 

mohou odlišovat. Mohlo by být přínosné studovat obecné koncepty lhaní v České republice a porovnat se 

s jinými zeměmi.  

Porozumění problému může být přínosné například v pedagogické psychologii při volbě intervence 

u lhoucích dětí, v rodinné terapii při analýze motivačních proměnných ovlivňujících určité typy chování 

nebo ve forenzní psychologii při analýze výpovědí podezřelých, svědků nebo obětí trestných činů i pro 

lepší porozumění výslechové problematice a aspektům motivace zmíněných osob. Propojení emoční 

inteligence a lhaní může být přínosné i v oblastech jako je profilování pachatelů. Srovnání České 

republiky s ostatními zeměmi by mohlo být zajímavým příspěvkem mezikulturní psychologie 

k porozumění interpersonálním rozdílům navozovaným socializací jedince v určité kulturně-historické 

společnosti a také k porozumění těmto rozdílům na intrapersonální úrovni. 
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