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Herec Tim Roth v seriálu Anatomie lži, který 

proslavil Ekmanovu metodu čtení emocí. 
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Foreů, kteří neměli žádné kontakty s civi-
lizací. Přesto byli schopni na fotografi ích 
lidských tváří identifi kovat základní emo-
ce stejně dobře jako Američané či Japon-
ci. A pokud si měli vybavit radostnou či 
smutnou vzpomínku, nebo když byli na-
štvaní či překvapení, v jejich tvářích se 
emoce vykreslily úplně stejně jako u pří-
slušníků jiných kultur. Potřebný vědecký 
základ k rozpracování metodologie pro 
čtení emocí byl na světě. 

Dnes už je prokázáno, že i biologické 
a neurologické parametry, tedy co se 
děje v těle a mozku, máme při prožívání 
určitých emocí shodné. Onen „poražený 
směr“ zastánců sociálního učení ale po-
mohl k pochopení toho, že společný, vro-
zený základ vzniku a vyjadřování emocí se 
může v dílčích detailech lišit třeba tím, jak 
moc je v dané kultuře vhodné či nevhodné 
určitou emoci naplno projevit. A také že 
repertoár spouštěčů emocí ovlivňují naše 
individuální zkušenosti a osobnostní na-
stavení. Někdo projde bez strachu se-
tmělou ulicí, ale vyděsí ho pes pobíhající 
v parku, v někom vzbudí žebrající feťák 
pohrdání nebo odpor, v jiném spíš soucit, 
v dětské tváři můžeme číst překvapení 
podstatně častěji než v dospělé… 

Emoce nevyvolávají jen vnější podněty, 
ale i naše vzpomínky, představy, úvahy… 
Pokud člověku nezmizí v přeplněném 
autobusu z tváře šťastný úsměv, nejspíš 
je ještě v zajetí předchozího příjemného 
zážitku. Emoční reakce některých lidí nás 
však mohou občas zaskočit. Podle Paula 
Ekmana totiž lidé importují do součas-
ných situací vlastní emoční scénáře, jež 
mají spojené s určitou osobou nebo zá-
pletkou, ale které ve skutečnosti se sou-
časnou situací nijak nesouvisejí. „…tyto 
scénáře se importují tehdy, když má člo-
věk nevyřešené pocity. Pocity, které nikdy 
plně nebo uspokojivě nevyjádřil, anebo 
pokud je vyjádřil, nevedlo to k žádoucímu 
výsledku. Takové scénáře zkreslují sou-

časnou realitu, způsobují nepřiměřené 
emocionální reakce a prodlužují refrak-
terní fázi,“ uvádí Ekman v knize Odha-
lené emoce. (Refrakterní fáze je doba, 
po kterou jsme pod vlivem dané emoce, 
„nevidíme, neslyšíme“ a nejsme schopni 
přijmout žádné racionální argumenty.) 

Pro toho, kdo celé roky doma poslou-
chal uštěpačné poznámky pedantické 
matky, které následovaly pokaždé, když 
se jen trochu opozdil, je dodnes všechno, 
co by mohlo být spojené s připomínkou 
nedochvilnosti jeho citlivým místem. 

Co to vlastně vidím?

Základní emoce (obvykle se mezi ně řadí 
radost, smutek, hněv, strach, překvapení, 
opovržení či znechucení a odpor) sice do-
káže většina z nás z tváře druhého člově-
ka více či méně spolehlivě přečíst, ale při 
interpretaci toho, proč se dotyčný tváří 
zrovna takhle, hraje velkou úlohu naše 
osobnostní nastavení a vlastní historie. 
Jakých fatálních chyb se můžeme při in-
terpretaci přečtených emocí dopustit, do-
kládá Ekman na příkladu tzv. Othellova 
omylu. Právě na Shakespearově dramatu 
o tragédii žárlivosti je vidět v plné naho-
tě. „Othellův omyl není v tom, že nepo-
znal, co Desdemona cítí. Věděl, že prožívá 
strach a utrpení. Chybně si ale myslel, že 
tyto emoce mají jediný zdroj. Přičítal její 
utrpení zprávě o smrti domnělého milen-
ce. Strach přičítal postavení nevěrné ženy, 
která byla přistižena. Zabil ji, aniž by uvá-
žil, že strach a utrpení mohly mít jinou 
příčinu. Byla to reakce nevinné ženy, kte-
rá si uvědomí, že její šíleně žárlivý manžel 

ji chce zabít a ona nemá možnost, jak pro-
kázat svou nevinu,“ píše Ekman. V běž-
ném životě obvykle nejde při interpretaci 
emocí o život, nicméně konfl ikty a naru-
šení vztahů, obchodních i osobních, na 
sebe často nenechají dlouho čekat. 

Paul Ekman na základě dlouholetých 
výzkumů sestavil tzv. kódovací systém 
miminky tváře. Studijním materiálem mu 
byla i vlastní tvář. „Spolu se svým mento-
rem a učitelem Silvanem Tomkinsem stu-
doval anatomii obličeje. Píchali si různé 
látky, kterými si svaly ‚vypínali‘ nebo na-
opak mobilizovali, a díky tomu se snažili 
pochopit, jak je určitý výraz modelován,“ 
líčí Bezchlebová. Kódovací systém je zá-
kladem Ekmanovy metody čtení emocí, 
nicméně sám autor věnuje velkou pozor-
nost tomu, jak s přečtenými informacemi 
naložit. Kdy dát najevo, co vidím, a kdy 
raději taktně pomlčet a jak se nenásilně 
dozvědět víc o příčinách, které za emo-
cemi stojí.

 „Ve většině situací nemáme důvod své 
emoce skrývat. Ve chvíli, kdy mi uděláte 
radost, se na vás na 10–20 vteřin usměju 
a vy moji radost intuitivně přečtete. Ov-
šem když chci vzbudit dojem, že mi je 
dneska hrozně špatně a potřeboval bych 
jít z přednášky nebo z práce dřív domů, 
ale ve skutečnosti mě čeká rande s přítel-
kyní, těžko vám můžu ukázat radost, když 
mi říkáte: Tak si běž, Honzo, domů leh-
nout. Tvářím se sice zkroušeně, ale přesto 
mi ta radost bude prosakovat jako tzv. 
mikrovýraz. Emoci ve chvíli, kdy vzniká, 
prostě nemůžeme neukázat. Probleskne 
ve tváři třeba jen na pětadvacetinu vte-
řiny, pak se mi už může podařit ji vědomě 

Umění prožívat emoce
J. Y. Arrivé

Podněty, techniky a cvičení, které vám 

pomohou naučit se své emoce lépe 

prožívat, rozpoznat emoční problémy 

a  odstraňovat zábrany a  bloky, kte-

ré vám brání v  jednání a  ve vztazích 

s přáteli a spolupracovníky.

Portál, brož., 200 s., 267 Kč
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Porozumění 
můžete trénovat
„Už kojenec výrazně preferuje usměvavý 
obličej před mračícím se, když si ve svém 
zorném poli může vybrat. Pokud malé-
mu dítěti ukážete fotku někoho smutné-
ho a zeptáte se, co je na obrázku, bude 
schopné vytvořit velmi empatický příběh, 
ve kterém se odráží smutek,“ konstatuje 
psycholožka Barešová. „Základní emoční 
abecedu“ v sobě máme intuitivně zakó-
dovanou, jak je to ale s rozpoznáváním 
kratičkých mikrovýrazů ve chvílích, kdy 
se někdo snaží svoji pravou emoci skrýt? 
Je každý schopen naučit se tyto mikrový-
razy číst? 

„Primárně jde o prohloubenou intui-
tivní dovednost, takže do určité míry ji 
může zlepšit každý. Jde o to, že se naučí, 
čeho si má ve tváři všímat,“ vysvětluje Že-
natý a pokračuje: „Lidé mají tendenci pro-
hlížet si celý obličej najednou a přeskakují 
z jedné svalové partie na druhou. Jenže 
ve chvíli, kdy se oko hýbe, nic nevidíme, 
říká se tomu sakadická slepota. Mikrový-
raz jim mezitím uteče. Je potřeba zrakem 
fi xovat kořen nosu a periferním viděním 
se snažit rozšířit vnímání celého obličeje. 
Přes podobná jednoduchá doporučení 
jsou lidé i během intenzivního jednoden-
ního tréninku schopni zlepšit svoji schop-
nost čtení emocí třeba na dvojnásobek. 
V delším horizontu je reálné dostat se až 
na 95 % procent úspěšnosti. Stoprocentně 
každý mikrovýraz neodhalí nikdo.“

Začátečnické chyby 

• Už to všechno vím
Zdvojnásobit určitou schopnost za jediný 
den, to zní skvěle. Nemůže člověk pro-
padnout pocitu, že „už to všechno vidí“ 
a pak už jen čekat, až ve tváři druhého 
příslušné známky emocí načapá? „Tohle 
jsem zažíval sám na sobě v rámci základ-
ního výcviku v Manchesteru,“ usmívá se 
Jan Ženatý. „Během druhého dne výcviku 
jsme všichni ve skupině měli určitý pocit 
moci. Když jsme šli na oběd do restaura-
ce, měli jsme pocit, jak přesně víme, co se 
v té servírce, která nás obsluhovala, děje. 
Vždycky je potřeba si malinko nabít pusu. 
To se mi naštěstí podařilo ještě v průběhu 
tréninku. Jeden kolega například řekl, že 

je po rozvodu a ukázal přitom znechuce-
ní. A já na to něco jako: Hele, co se stalo, 
vidím, že jsi tím rozvodem pěkně znechu-
cený. Hotový slon v porcelánu – ten chu-
dák se málem rozbrečel a začal mi vyprá-
vět, jak ho žena podvedla. To jsou situace, 
kdy si připadáte jako blbec.“ 

• Lžeš!
„Ještě víc se tenhle zážitek člověk dotkne 
v momentě, kdy se dostane do kontextu od-
halování lži,“ pokračuje lektor Ženatý. „Na 
tréninku se dělají cvičení, kde si sednete do 
trojice, a každý si losuje, jestli bude říkat 
pravdu, nebo lež. Měl jsem docela dobrou 
přesnost v odhalování. Tak jsem to po ná-
vratu do Prahy s kolegy hned vyzkoušel. 
Tahali si lístečky, vyprávěli mi historky a já 
jsem je testoval. Získal jsem díky tomu dvě 
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potlačit. Ale neukázat ji vůbec, to prostě 
nejde. Vychytat ty kratičké časové úseky, 
je náročné, a právě k tomu slouží trénink 
čtení emocí,“ vysvětluje psycholog Ženatý.

Tady a teď

Pokud zvládnete metodu čtení emocí 
a analyzujete chování osob na základě vi-
deozáznamu z policejních výslechů, soud-
ních přelíčení, vyšetření pacientů či tera-
peutických sezení, máte možnost záznam 
libovolně zastavovat, vracet, fázovat – 
pravděpodobnost, že odhalíte rozpor mezi 
slovy a mimikou a že poznáte prosakující 
mikrovýrazy skrývaných emocí, je velmi 
vysoká. V rámci kurzu Ekmanovy meto-
dy se například využívá fi lmový záznam 
z výslechu dvojitého agenta Kima Philbyho 
z roku 1955. Philby pracoval pro britskou 
tajnou službu MI 5 a zároveň léta předá-
val tajné informace KGB. Byl velmi dobrý 
a ostřílený lhář – a to ho nakonec dosta-
lo. „Ekman říká, že ve chvíli, kdy lžeme, 
se v nás odehrávají nějaké emoce, které 
s tím souvisejí. V případě dobrých lhářů je 
to jakési poťouchlé potěšení z toho, že vám 
to druzí baští. Přestože se Philby snažil 
o dokonalý poker face, když velmi seriózně 
mluvil o tom, že sám je čistý a na odhalení 
několika nebezpečných dvojitých agentů 
se osobně podílel, probleskla mu ve tváři 
skrytá radost, jak to skvěle skoulel,“ říká 
psycholožka Bezchlebová. 

I skandální podvod vítězky Bostonského 
maratonu v roce 1980 Rosie Ruizové, 
která se zaregistrovala na startu, pak 
v klidu projela metrem na druhý konec 
města a půldruhého kilometru před cí-
lem se nenápadně vmísila mezi závodníky 
a skvělým časem vyhrála ženskou kate-
gorii, můžeme minimálně vytušit podle 
výrazů závodnice při tiskové konferenci. 

Ale co když nejde o záznam? Co když 
jsme v situaci tady a teď? Jan Ženatý 
potvrzuje, že zpočátku to snadné není. 
„Když člověk začíná s Ekmanovou me-
todou rozhovorů, klade příliš velký dů-
raz na sledování obličeje a mnohdy je až 
nepříjemný, protože na druhého upřeně 
‚vejrá‘, snaží se moc nemrkat, aby mu nic 
neuteklo, a člověk, s nímž hovoří, si říká, 
co se asi děje? V tu chvíli nebude ukazovat 
emoce související s tím, o čem si povídáte, 
ale bude nějakým způsobem reagovat na 
vaše zvláštní chování. V rámci rozhovoru 
je potřeba chovat se normálně. Klíčem je 
vytvořit dobrý raport, dobrou komuni-
kační vazbu mezi dvěma lidmi a teprve 
na jejím základě něco číst,“ dodává. 

Daniela Kramulová

Zveme Vás na krátkou exkurzi 
do světa emocí.

Jak číst emoce? Jaké 
jsou principy ověřování 
pravdivosti?

19. ledna 2016, 25. února 2016, 
7. dubna 2016

Více na 
www.qedlife.cz

Čtení emocí 
ochutnávka!
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V
ýzkumy potvrdily nejen to, že při určité 

emoci se aktivují konkrétní svaly v ob-

ličeji, ale i  obrácený efekt: Navodíme-

-li uměle mimiku přináležející určité emoci 

a  udržíme-li ji po určitou dobu (40–50 vte-

řin), dostaví se i příslušná emoce. 

Na univerzitě v Manchesteru, kde je silné 

výzkumné centrum Ekmanovy metody, se 

experimentuje například s  tím, co se stane, 

když depresivním pacientům botoxem „vy-

pnete“ svaly, které jsou odpovědné za smu-

tek. Výzkumníky zajímá, jestli to pacientům 

zvedne náladu, respektive sníží prožívaný 

smutek. Ukazuje se, že ano. Efekt je velmi po-

dobný jako u podávání antidepresiv. Člověk 

je celkově emočně mírně oploštělejší, nicmé-

ně nemá takovou intenzitu prožívání smut-

ku. Účinky jsou ovšem omezené na dobu 

působení botoxu. Může to být v  budoucnu 

zajímavá součást psychoterapeutické léčby.

Úplně stejně funguje i botox, který si lidé 

nechávají aplikovat z  kosmetických důvodů 

kvůli vyhlazení vrásek. Ve chvíli, kdy odbou-

ráte mimiku, ať už je to kvůli zánětu trojklan-

ného nervu, nebo botoxem, snižuje se inten-

zita prožívání. 

Paradoxní přitom je, že používáme botox 

proto, abychom byli atraktivnější, ale existují 

studie dokazující, že čím méně je obličej ani-

movaný, čím méně emocí ukazuje, tím méně 

je atraktivní. Obličej je sice krásně hladký, ale 

téměř nic neukazuje – a to se lidem nelíbí.

Napadlo vás, jestli mohou být opakované 

aplikace botoxu pro někoho spíš útěkem 

před emocemi než před projevy stárnutí? 

Zajímavá hypotéza, ale o výzkumech v  této 

oblasti nevím…

Jan Ženatý

Botox 
umí měnit 
náladu

ponaučení. Když se snažíte najít známku 
toho, že si člověk vymýšlí, najdete ji téměř 
vždycky. Vytváříte v tu chvíli tlak, který je 
člověku nepříjemný, takže se začne proje-
vovat nekonzistentně. Vidíte, že mu něco 
nesedí, ale nepoznáte, že jste to vy sám. 
Když jsem skončil s ‚výslechy‘, dávali mi 
kolegové zpětnou vazbu, že to nebyl úpl-
ně komfortní zážitek. Uvědomil jsem si, že 
jedna věc je forenzní kontext a druhý prá-
ce s kolegy, klienty nebo dokonce s přáteli 
a rodinou.“ 

• Podle šablony
Řeč obličeje je nejspolehlivější, ale existují 
i další komunikační kanály, které prozra-
zují emoce – gestika, řeč těla, hlas, ver-
bální obsah a styl, jakým ho dodávám. 
Ukazuje se, že jednoduché poučky typu 
„zkřížené ruce na hrudníku jsou zna-
kem uzavřenosti“, nebo že ve chvíli, kdy 
se člověk podívá doprava nahoru, vyvo-
lává vizuální vzpomínku, nejsou spoleh-
livé známky. „Pohyby a gesta ovlivňuje 
hodně faktorů, například kultura nebo 
můj momentální energetický a zdravotní 
stav. Navíc každý člověk má vlastní ‚base 
line‘, chování, které je pro něj typické. To 
všechno musíme vzít v úvahu,“ vysvětluje 
lektor. „Představte si, že se bavíte s člově-
kem, který je k vám při rozhovoru stále 
mírně nakloněný. Najednou položíte otáz-
ku a on se zakloní. Nemůžeme to automa-
ticky interpretovat v tom smyslu, že pohyb 
dopředu je vyjádření náklonnosti a pohyb 
dozadu vyjádřením odporu. Mnohdy to 
tak není. Někdy se člověk potřebuje za-
myslet, jindy se zakloní, protože mu vadí 
světlo nebo cigaretový kouř od vedlejšího 
stolu. Nebo ho bolí záda a potřebuje změ-
nit polohu. Musím s tím člověkem mluvit, 
abych dokázal říct, oč jde.“ 

Člověk se zkrátka nedrbe na nose, je-
nom když lže, a zkřížené nohy může mít 
prostě proto, že se mu tak dobře sedí 
a nesouvisí to s odmítáním ani odstupem. 
Na druhé straně zkušení a vnímaví pozo-
rovatelé dokážou až neuvěřitelné 
věci. Například John Gottman, eme-
ritní profesor psychologie na univer-
zitě v Seatlu, dokáže odhadnout na 
základě několikaminutové analýzy 
partnerského konfl iktu s devadesáti-
procentní přesností, které dvojice se 
rozejdou. Stačí mu zaregistrovat v ženině 
tváři záblesk znechucení během rozho-
voru s partnerem. „Gottman zjistil, 
že výraz odporu u ženy obvykle ná-
sledoval poté, co manžel nasadil ka-
mennou tvář, z níž bylo zřejmé, že se 
nehodlá zabývat jejími pocity,“ uvádí 
Paul Ekman. 

• Analýza v rodině
„Jedna z bot, kterou jsem udělal, byla, že 
jsem se snažil analyzovat svoje nejbližší,“ 
přiznává lektor, který je synem známé 
výtvarnice a psychoterapeutky Kamily 
Ženaté. „Vyprávěl jsem mamince o tom, 
že jsem začal dělat novou metodu odha-
lování lži. A maminka mi na to povídá: Jé, 
to jsem na tebe moc pyšná. A ukazovala 
mi pohrdání. No, tak to je pěkné, říkám si. 
Naštěstí jsem nic nezačal hrotit a pokusil 
jsem se maminku pochopit. Došlo mi, že 
nepohrdá mnou, ale v tu chvíli velmi při-
rozeně vyjadřuje nedůvěru vůči tomu, že 
je možné číst emoce na základě sledová-
ní mikrovýrazu v obličeji. A tomu vlastně 
moc dobře rozumím.“ 

Paul Ekman je přesvědčený, že poro-
zumění emocím druhých a kontextu, 
v němž se odehrávají, zvyšuje empatii 
a absolventi jeho tréninků to potvrzují. 
„Když poznáte, že má někdo strach, ne-
máte většinou chuť toho zneužít, spíš se 
snažíte druhého pochopit, někdy k němu 
změníte přístup. Lidi si často uvědomí, 
že když se někdo chová například agre-
sivně, má pro to mnohdy ze svého úhlu 
pohledu srozumitelný, a možná i odpus-
titelný důvod. Vyšší míra emoční inteli-
gence znamená mj. vyšší míru empatie.“ 
komentuje typický příběh účastníka vý-
cviku psycholožka Barešová.

 
Daniela Kramulová

QED GROUP uzavřela strategické 
partnerství se společností Paul Ekman 

International a získala exkluzivní licenci 
pro pořádání výcviků ve čtení emocí, 
posuzování důvěryhodnosti výpovědi 

a odhalování lži.
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Jan Ženatý

psycholog, kouč a trenér společnosti QED 

GROUP. Je zatím první lektor Ekmanovy metody 

v Čechách a na Slovensku.
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Adéla Barešová

Psycholožka, v QED GROUP věnuje se zejm. 

koučování, řešení konfl iktů a práci s emocemi.

Lucie Bezchlebová 

Vystudovalal forenzní a investigativní psychologii 

ve Velké Británii, v QED GROUP se věnuje zejm. 

sociomapování.


