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Během dvou a půl tisíce let po Hippokratovi se toho mnoho 
nestalo. Až v roce 1952 vdechl britský psycholog Hans Ey-
senck pradávné dyadické taxonomii otce západní medicíny 
nový život.38 Na základě analýz podrobných dotazníků 
a hloubkových klinických rozhovorů přišel s tím, že lidská 
osobnost zahrnuje dvě hlavní dimenze: introverzi/extraverzi 
a emoční stabilitu / emoční labilitu (neuroticismus). (Třetí, 
psychoticismus, charakterizovaný agresivitou, impulzivitou 
a egocentrismem, byla přidána později.) Tyto dvě dimenze, 
postavené k sobě kolmo, perfektně shrnuly čtyři klasické 
temperamenty de�inované původně Hippokratem.
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Schéma 2.2 Eysenckův model osobnosti zahrnující Hippokratovy 
čtyři temperamenty (Eysenck, Eysenck, 1958)
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1 – platí částečně, nebo 2 – platí v plném rozsahu). Hare ho 
vypracoval na základě svých klinických pozorování a také 
zjištění, která předtím učinil Hervey Cleckley v Georgii.

Většina z nás by dosáhla hodnoty kolem 2, zatímco 
vstupní úroveň pro psychopaty je 27.63

Vzhledem k tomu, jak si teoretici osobnosti počínají, 
nepřekvapuje, že dvacet položek, z nichž sestává PCL-R, 
bylo při mnoha příležitostech podrobeno – podobně jako 
240 položek NEO – eskamotérskému statistickému procesu 
zvanému faktorová analýza. Výsledky se rok od roku měnily, 
ale současné závěry potvrzované mnoha psychology nazna-
čují, že tak jako v osobnostním prostoru zdravých existuje 
pět základních dimenzí, prosvítají z mlhoviny psychopatie 
proměnlivě čtyři základní dimenze64 (viz tabulka 2.4).

Tabulka 2.4 Čtyřfaktorový model PCL-R (Hare, 2003)

interpersonální 
charakteristiky

afektivní 
charakteristiky

charakteristiky 
životního stylu

antisociální 
charakteristiky

lehkovážnost, 
povrchní šarm

nedostatek lítosti či 
pocitu viny

potřeba stimulace, 
sklon k nudě

nedostatečné 
sebeovládání

grandiózní 
sebeúcta

emoční povrchnost parazitování rané problémy 
chování

patologické 
lhaní

bezcitnost, nedostatek 
empatie

nedostatek 
reálných 
dlouhodobých cílů

delikvence 
v mladistvém 
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podvádění, 
manipulace

neschopnost přijmout 
zodpovědnost za 
vlastní činy

impulzivita zrušení 
podmínečného 
propuštění

nezodpovědnost mnohostranná 
kriminalita
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má osm nohou. Jestliže je to tak, pak by se vám při tom, 
co víte, v tomhle okamžiku klidně mohla pár centimetrů 
nad hlavou houpat tarantule. Jenže když nevíte, že tam je, 
nebudete se jí bát, ne? Ve vašem mozku přece neexistuje.

V geniálním pokusu Newman76 předvedl, že tohle by 
mohl být případ psychopatů, a to nejen s pavouky, ale 
s většinou věcí. Necítí distres ani si nevšímají takových 
emocí u ostatních, protože zaměří-li se na úkol slibující 
okamžitou odměnu, všechno „irelevantní“ vymažou. Po-
kud jde o emoce, mají zkrátka „tunelové vidění“.

Newman se svými spolupracovníky předvedl skupině 
psychopatů i nepsychopatů sérii chybně popsaných ob-
rázků, jako jsou třeba tyto:

kočka

hrnec

Obrázek 2.1 Obrazově -slovní Stroopova úloha 
(podle: Rosinski, Golinkoff & Kukish, 1975)
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před podmíněným propuštěním s psychology a řediteli 
věznic – vzbudil u psychologa Stephena Portera pode-
zření týkající se emocionální autentičnosti. Lítost stra-
nou, Portera zajímalo jediné: Byli psychopati lepší v jejím 
předstírání?

S kolegy se pustil do důmyslného pokusu. Dobro-
volníci dostali sérii obrázků navržených tak, aby vy-
volávaly nejrůznější emoce. Každý na ně reagoval buď 
s nefalšovaným, nebo s předstíraným výrazem. Háček 
byl v tom, že během prohlížení emocionálně vypjatých 
obrázků Porter dobrovolníky natáčel rychlostí 30 okének 
za sekundu a poté záznam okénko po okénku zkoumal. 
U falešných reakcí mu to umožnilo zachytit přítomnost 
nesmírně rychlých fyziognomických „záblesků“ zvaných 
mikroexprese – letmých projevů skutečných, nešizených 
emocí, neviditelných v reálném čase pouhým okem, které 
se nepostřehnutelně mihnou ve tváři (viz obrázek 4.1).

 Fotografie A Fotografie B Fotografie C

Obrázek 4.1 Snímek A ukazuje nelíčený úsměv, zatímco 
snímek C falešný úsměv prozrazující smutek 
(pokleslé obočí, víčka a koutky úst). Snímek B 
odráží neutrální výraz. Dokonce i miniaturní a letmé 
změny jako tyto dokážou změnit celý obličej.



- 6 - 

Kevin Dutton - Moudrost psychopatů

161 M o u d r o s t  p s y c h o p a t ů

Tabulka 4.1 B-Scan: vůdčí schopnosti a jejich psychopatické 
ekvivalenty

vůdčí schopnosti psychopatické rysy

charisma povrchní šarm

sebevědomí grandiozita

schopnost ovlivňovat ostatní manipulativnost

přesvědčivost schopnost podvádět

vizionářské myšlení vymýšlení intrik

schopnost riskovat impulzivita

orientace na činy touha po vzrušení

schopnost přijímat těžká rozhodnutí emoční chudoba

V takovém prostředí se základní psychopatické rysy 
mnohdy promění v hvězdné vlastnosti vlivného lídra. Aby 
bylo možné určit jejich přítomnost, a to s patřičnou cit-
livostí ke kontextu, je nezbytné klást správné otázky, sa-
mozřejmě s využitím správné frazeologie a jazyka. Cílem 
B-Scanu je zobrazovat věci v korporátním rámci a for-
mulovat je s použitím termínů, které se v byznysu běžně 
používají (například „Lhát kvůli dosažení dohody či uza-
vření obchodu je v pořádku“ – souhlasím/nesouhlasím 
na stupnici od 1 do 4). V současnosti se jím chystáme 
otestovat vzorek právníků, obchodníků a příslušníků spe-
ciálních vojenských jednotek ve Velké Británii, abychom 
přesně viděli, co jsou zač: taková psychologická biopsie 
nejrůznějších vysokooktanových profesí.

V kavárně v severním New Yorku, jen kousek od Ba-
biakovy konzultační �irmy pro řízení a management, 
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pro vás morálně přijatelné, abyste dali babičce do šálku 
s čajem pilulky?

Předpoklad byl jednoduchý. Pokud psychopaty opravdu 
méně vyváděly z míry okamžité emoční požadavky při-
cházející zvenčí a pokud měli chladný, tvrdý náskok 
před všemi ostatními, když šlo o rozhodování týkající 
se života a smrti, pak by se měla většina pozorovaných 
rozdílů mezi jejich výkonem a výkonem nepsychopatů 
podle �iehla projevit ve vysoce kon�liktním �osobním� 
dilematu, kde jsou sázky maximálně vysoko a problém 
je zcela osobní.

A to se také potvrdilo.
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Schéma 7.1 Psychopati jsou morálně méně choulostiví, ale pouze 
tehdy, pokud sami mají vsazeno (Ermer et al., 2011)
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Schéma 7.2 Vztah mezi psychopatickými a duchovními rysy

domů, jsem zabil v centru Miami; v zamračeném neděl-
ním ránu jsem procházel kolem blešího trhu. Na stole 
s cetkami, vedle kupy skládaček, ležel výtisk knihy Archy 
and Mehitabel, původně temně modrá obálka byla vybě-
lená sluncem a slaným mořským vzduchem do tyrkysova.

Napsal ji v roce 1927 slavný newyorský sloupkař 
Don Marquis. Zachycuje verše svého nepravděpodob-
ného hrdiny Archyho – švába s podivnou slabostí pro 
poezii – a jeho ujeté dobrodružství s nejlepším kámošem 
Mehitabelem, reinkarnovanou toulavou kočkou, která 
prohlašuje, že v minulém životě byla Kleopatrou.

Otáčím stránky. Pak vysolím pár dolarů. To mi na cestu 
zpátky vystačí, soudím. Později ten večer, dvanáct kilome-
trů nad dřímajícím Atlantikem, dojdu k následující básni.

Je to báseň o můrách. A taky báseň o psychopatech.


