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Karel Hájek: 

Využití introspekce v kvalitativní metodologii 

Tato sta� je nazvána zám�rn� obecn�ji: „Využití introspekce v kvalitativní metodologii“, aby zde 
mohly být položeny otázky týkající se obecn� psychologických témat:  

„Co se vlastn� zkoumá v psychologickém výzkumu? Jde o pozorování r�zných pohyb� nap�íklad p�i 
tanci, komunikaci, hokeji �i sexu apod.?“ „Je psychologický výzkum interpretací verbálních projev� 
pomocí rozboru logických �i obsahových souvislostí?“ 

Vážený �tená� zajisté odpoví ne, nebo� „ano“ lze �íci na jinou otázku, která zní: „Jsou p�edm�tem 
psychologického výzkumu psychické procesy?“ Ovšem tím se otevírají otázky nové: „Co to jsou 
psychické procesy? K �emu vede konkrétní psychologický výzkum? Co je cílem naší výzkumné 
�innosti? Jakou metodu zvolit k dosažení tohoto cíle?“ 

Jak víme, mnohdy je d�ležit�jší si položit otázku, která vyzývá k hledání odpov�dí, než p�ejímat 
tvrzení v podob� jakýchsi akademických pravd. Proto se pokusme p�i �tení dalšího textu každý sám za 
sebe hledat odpov�di na výše uvedené otázky. 

Psychické procesy jsou pohyby mysli, které analyzujeme jako mechanismy vnímání, myšlení, 
p�edstavování, motivace, emocí atd. A jak se dostáváme k tomuto vlastnímu p�edm�tu našeho 
psychologického zkoumání? Jedin� vlastní introspekcí nebo zprost�edkováním výsledk� introspekce 
druhých osob. 

Je s podivem, že soudobá psychologie dává p�ednost statistickému zpracovávání výsledk� introspekce 
lidí, u nichž je introspekce p�evážn� na velmi nízké úrovni. A introspekci jako standardizovanou 
metodu, v níž je možno osoby vyškolit, zamítá. 

To lze vysv�tlit v historickém kontextu p�elomu 19. a 20. století, kdy kvalitativní pojetí duchov�dné 
psychologie (nap�. Dilthey, 1959) bylo vytla�eno pozitivisticky a behavioristicky orientovanými v�dci 
v generacích po Wundtovi. Zakladatel experimentální psychologie Wundt (1903) sám explicitn� 
p�iznával smysl kvalitativním postup�m introspekce a na ní založené formulaci teorie v n�kterých 
centrálních oblastech psychologie. Pro experimentální výzkum v�le a myšlení (nap�. Ach, 1905) byly 
pokusné osoby nejprve metodicky školeny v introspekci. Ve snaze zvyšovat materialisticky pojímanou 
„v�deckost“ byly ale v pr�b�hu 20. století v psychologii potla�ovány všechny postupy, které nevedly 
ke kvantitativním výsledk�m. Na za�átku 21. století však už nelze pohlížet na metodu introspekce jako 
na metodu jednou provždy ozna�enou nálepkami „nev�decká, neproveditelná.“ Vždy� �ím se liší 
v soudobé psychologii introspekce od externího pozorování? Hlavní rozdíl je z�ejm� v obeznámenosti 
psycholog� s jakoukoliv metodou introspekce.  

Psycholog�m, kte�í neznají žádnou metodiku introspekce, se asi p�i zaslechnutí slova „introspekce“ 
vybaví v jejich nitru obraz nesrozumitelného filozofického textu jako výsledek jakési pochybné 
hloubavosti nebo nanejvýš Freudova interpretativní práce s psychickými obsahy. Tím u v�tšiny 
psycholog� p�edstavy o introspekci kon�í. 

Rád bych Vás proto seznámil se standardizovaným pozorováním psychických proces�, p�i n�mž je 
využívaná metoda focusingu. Focusing je technika psychohygieny a psychoterapie vycházející z 
uv�domování si t�lesného ohniska (focusu) prožívání a vedoucí k porozum�ní jeho významu (felt 
sense). Focusing vznikl v r�zných didaktických variantách na základ� výzkumu psychoterapie; je to 
technika vedoucí k porozum�ní vlastnímu prožívání. Jejím autorem je americký psycholog Eugene 
Gendlin (1978). 

S focusingem jsem se seznámil na po�átku devadesátých let tak, jak jej u�il Gendlin�v �eský kolega 
Mirko Frýba. Od roku 1994 jsem se pak podílel na vedení kurs� focusingu pro výcvik psychoterapeut� 
a ostatních pomáhajících profesí (Hájek 1993, 1996, 1999). Pozd�ji jsem se seznámil též s použitím 
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focusingu jako techniky kvalitativní metodologie psychologického výzkumu. V rámci grantu „Sociální 
reprezentace lidských práv a konkretizace osobních hodnotových systém�“ (GA�R �. 406/95/1329) 
jsem v roce 1996 vedl kursy „Focusing – kotvení v prožitkové skute�nosti“ i pro osoby, které se 
podílely na kvalitativním výzkumu prožívání, v�d�ní a jednání spojeného s lidskými právy a 
hodnotami v rámci tohoto grantu. V dubnu roku 2000 jsem provedl kurs „T�lesn� zakotvené prožívání 
– focusing jako metoda výzkumu prožívání“ vypsaný pro studenty psychologie na FF UK Praha. 
Pr�b�h tohoto kursu byl zaznamenán na magnetofonový pásek pro další kvalitativní vyhodnocení.  

Nyní uvedu alespo� základní principy focusingu, i když jsem si v�dom, že k jeho osvojení a pochopení 
je zapot�ebí alespo� t�í dní intenzivního výcviku. Zde vám zprost�edkuji jen p�ibližnou p�edstavu, jak 
se p�i focusingu postupuje, pak p�ejdu k otázce využití focusingu jako techniky introspekce 
v kvalitativní metodologii výzkumu. 

 
obr. 1. Schéma principu focusingu 

 

Jednoduše si nejprve p�ipome�me jeho základní princip (viz obr. 1.): Existují ur�itá ohniska prožívání 
na somatické úrovni, vyzna�ující se konkrétními t�lesnými pocity. T�mto somatickým ohnisk�m 
významov� odpovídají ur�ité jevy na úrovni psychické, které se mohou mimovoln� vyno�ovat ve 
form� jak p�edstavy �i obrazu, tak konkrétního pojmu. 

Technika focusing spo�ívá ve v�domém zam��ování pozornosti na spontánn� se hlásící somatické 
ohnisko, následném pozorování jeho zm�n, p�epínáním uv�domování ze somatického ohniska na 
významov� odpovídající mentální reprezentaci a zp�t. P�edm�tem poznávání jsou tyto uvedené 
psychické procesy, tedy pozornost, vnímání, emoce, uv�domování, porovnávání mentálních 
reprezentací atd. – nikoliv pojmové myšlení �i jeho logika. P�itom je d�ležité vycházet z t�lesného 
prožívání a jeho zm�n, teprve poté zaznamenávat odpovídající prom�ny v oblasti mentálních 
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reprezentací. Tak dochází ke zp�es�ování poci�ovaného významu, který Gendlin ozna�uje jako felt 
sense. 

Vlastní pr�b�h nácviku techniky focusing je možno rozd�lit do šesti fází: 

1. zaujmutí prostoru, 

2. prožívání t�lesné skute�nosti, 

3. uchopení významu t�lesného pocitu, 

4. uv�dom�ní si p�echod� v�domí mezi t�lesným pocitem a mentální reprezentací, 

5. zp�ítomn�ní t�lesného pocitu pomocí zapamatovaného hesla, 

6. myšlenkové zpracování. 

Zde je nutno ješt� jednou zd�raznit, že se p�i focusingu nejedná o zabývání se obsahy myšlení, jejich 
interpretací apod., ale o dovednosti rozlišit psychické procesy od jejich obsah� a dokázat vytvo�it 
podmínky pro to, aby významy nesené mentálními reprezentacemi byly ov��ovány a zp�es�ovány ve 
vztahu s preverbálními významy t�lesného poci�ování. Focusingem kultivované proci�ování vjem� a 
emocí slouží jednak realisti�t�jšímu p�ístupu k vn�jší skute�nosti, jednak vnit�ní integraci osobnosti.  

Pro záznam konkrétního pr�b�hu focusingu lze použít formulá� (viz obr. 2.). Zápis je možné po�izovat 
bezprost�edn� po jeho provedení. Další formou kvalitativní metody jak zachytit pr�b�h focusingu je 
zaznamenávání do p�edem p�ipraveného formulá�e (viz obr. 2.) nebo nahrávání slovního komentá�e 
pozorovaných proces� b�hem vlastního fokusování na magnetofonový pásek. To však lze doporu�it 
pouze t�m, kte�í focusing již dob�e ovládají. P�i této variant� záznamu však dochází k p�erušování a 
tím i zpomalení vlastního procesu focusingu. Stejn� jako v subatomární fyzice je zde pozorováním 
m�n�n p�edm�t poznání. 

Focusing lze využít v psychologickém výzkumu v r�zných jeho etapách. Je jedine�nou metodou, 
kterou postihujeme ono „subjektivní“ výzkumníka, které doposud v mnohých výzkumech bylo bráno 
jako „objektivitu ohrožující“ a proto nebylo zahrnováno do protokolu výzkumu. Avšak také 
v kvalitativní metodologii, kde požadavek zahrnout toto „subjektivní“ je zohledn�n, není kvalitní 
introspektivní metoda podrobn� rozpracována. Mnohdy jsou uvád�ny pouze obecná tvrzení o zahrnutí 
hodnotových postoj� výzkumníka, provád�ní jakýchsi polních poznámek, �i jsou pouze uvád�ny 
moralizující pou�ky o up�ímnosti, otev�enosti a �estnosti. Proto se pon�kud podrobn�ji podívejme na 
využití standardizovaného postupu introspekce pomocí focusingu. 

P�i formulování výzkumné otázky nám focusing pom�že odhalit osobní smysl otázky. Poodhalí 
významy, které jsou v pozadí osobnosti výzkumníka, ale které jsou d�ležité pro zmapování jeho 
postoj� k výzkumu. Tento výsledek introspekce je d�ležitým dopl�kem k spole�enskému významu a 
cíl�m zamýšleného výzkumu. Již v této etap� jsou implicitn� poprvé zahrnuty p�i výzkumu neustále 
opakované otázky : Co zkoumáme? K �emu výzkum bude? Jakou metodu k tomu volíme? 

P�i plánování designu výzkumu tyto t�i otázky vystupují do pop�edí. Pomocí focusingu op�t 
výzkumník m�že vyjasnit své osobní tendence, které jsou sou�ástí výzkumného plánu. Nap�íklad 
zjistit vlastní kompetence dávající hranice projektu, najít postup „jak na to“ p�i plánování výzkumného 
projektu, odhalit své omezující sklony (scientific bias), nap�. za�azovat do plánu výzkumu jen dob�e 
osvojené metody apod. P�i vlastní realizaci projektu výzkumu je introspekce a její protokolování 
nedílnou sou�ástí tvorby dat. Zejména p�ed uskute�n�ním interview, pozorováním a také 
bezprost�edn� po jejich pr�b�hu. 

Focusing jako metoda standardizované introspekce je d�ležitá též p�i vlastní interpretaci výsledk� – 
p�ipravuje podmínky pro vhled do souvislostí zkoumaného p�edm�tu. Zvyšuje nezaujatost p�ed 
otev�eným i axiálním kódováním a p�i založení teorie (Strauss, Corbinová, 1999). Dokáže také 
p�edjímat dopad výsledk� výzkumu pro praktický život.
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Záv�rem shr�me v bodech význam a možnosti využití introspekce v psychologickém výzkumu 
s d�razem na její kultivaci technikou focusing: 

1. P�edm�tem psychologického výzkumu jsou psychické procesy. 

2. Bez introspekce zkoumaných osob není možný žádný p�ístup k jejich psychickým proces�m. 

3. Položky dotazník� nezachycují nic jiného než výsledky introspekce zkoumané osoby. 

4. Významy p�i�azené k výsledk�m pozorování pramení z introspekce výzkumník�. 

5. Focusing je jednou z metod kultivování introspekce. 

Z této stati m�že mít �tená� dojem, že autor má pon�kud p�ehnaný sklon vyvyšovat možnosti 
introspekce pomocí focusingu. Avšak je nesporné, že osobnost výzkumníka je jedním 
z nejd�ležit�jších nástroj� celého výzkumu. A bylo by pokrytecké se ujiš�ovat, že osobnost 
výzkumníka je jakýsi kontejner v�domostí nebo že ji tvo�í pouze intelektuální schopnosti zpracovávat 
nashromážd�né informace. Vždy� nedílnou sou�ástí je prožívání výzkumníka, které se podstatnou 
m�rou podílí na celém výzkumu. A jak jinak tuto složku jeho osobnosti zohlednit v jednotlivých fázích 
výzkumu než práv� standardizovanou metodou introspekce – metodou pozorování psychických 
proces�, ke kterým pat�í i technika focusing. 
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