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1. Psychologie a chování člověka
Psychologie popisuje chování člověka – zejména pak faktory, které stojí
za jeho chováním– umožňuje diagnostikovat, predikovat a ovlivňovat
lidské chování (Plháková, 2003).
Za tímto účelem formuluje různé modely a teorie. Psychologické teorie
zpravidla nejsou definitivním vysvětlením chování a prožívání. Původní
teorie je mnohdy nutné změnit, zcela zamítnout a nahradit novými
teoriemi.

Cílem této přednášky je sumarizovat „klasické“ výkladové psychologické
teorie lidského chování a představit model, který připravil a empiricky
ověřil autor této přednášky.

2. Lidské potřeby a chování člověka
Základem popisování, předvídání a ovlivňování chování je primární
předpoklad, že lidské chování je důsledkem snahy uspokojit lidské
potřeby.
Vývoj motivačních systémů probíhá od pudové regulace chování k volní
regulaci jednání.
Zatímco pudově motivované chování probíhá od pudového impulzu přímo
k akci, těžištěm volní regulace jednání je rozhodování. Člověk uvažuje o
vhodnosti jednotlivých alternativ, které má použít k dosažení cíle.
Volní regulace jednání tak obsahuje intervenci kognitivních a emočních
procesů, integrované ve struktuře mentálního modelu skutečnosti
(Nakonečný, 2015).

3. Klasické psychologické
teorie chování
Východiskem pro naši práci jsou klasické psychologické teorie chování,
které se zaměřují na volní regulaci jednání a rozhodování:
•
•
•
•
•
•
•
•

pyramida potřeb navržená Abrahamem Maslowem (1943),
teorie kognitivní disonance (Festinger, 1957),
teorie reaktance (Brehm, 1966),
teorie naučené bezmocnosti (Seligman, 1975),
atribuční teorie (Heider, 1958),
teorie plánovaného chování (Ajzen, 1985),
Rosentielův model chování (Rosentiel, 2003),
teorie sociálních srovnávacích procesů, resp. model ekologického
chování (Festinger, 1950).

4. Teorie vnímání rizika
Jednou z oblastí, které se pro zkoumání predikce lidského chování a
eliminace lidských chyb jeví jako perspektivní, je schopnost vnímat a
ochota podstupovat riziko. Nejrelevantnější teorie jsou zejména:
Wildeova homeostatická teorie rizika (Rehmer, 2007)
Teorie nulového rizika (Summala, 1988)
Teorie subjektivního a objektivního rizika (Klebelsberg, 1982)

5. Faktory ovlivňující lidské chování
Chování je viditelným důsledkem působení mnoha faktorů, které
můžeme v zásadě dělit na ty, které působí na člověka zevnitř (tzv. lidsky
specifické faktory), a faktory, které působí zvenku (tzv. situačně
specifické faktory).
Lidsky specifické faktory jsou do určité míry vrozené a neměnné, do
určité míry ovlivnitelné, například pomocí intenzivní psychologických
intervencí – např. psychoterapie.
Na druhé straně, situačně specifické faktory jsou ty, které definuje a
realizuje společnost, ve které člověk žije. Působí na člověka „z venku“.

5. Faktory ovlivňující lidské chování
Situačně specifické faktory vytváří pak určitý rámec, v rámci kterého
člověk následně individuálně volí své konkrétní chování, které je
ovlivněno lidsky specifickými faktory.
Jinak řečeno, člověk volí své chování na podkladě svých potřeb
(individuální úroveň), toto chování však musí být v rámci stanovených mezí,
které určuje společnost. Toto platí jak pro pudové jednání, tak volné
chování člověka.
Vymezení uvedeného rámce je zodpovědností společnosti, čím větší
dopad z pohledu bezpečnosti a zdraví nevhodně zvolené lidské chování
může mít, tím důležitější je stanovení společenského rámce chování.
Výhodou situačně specifických faktorů je, že chování člověka můžou
ovlivnit spolehlivěji, rychleji a efektivněji než lidsky specifické faktory.

6. Nově navrhovaný model chování
Z uvedených důvodů se zaměřujeme na popis vlivů právě situačních
faktorů.
Představujeme model chování (Šucha, 2016), který původně vznikl (a
byl ověřen) pro oblast dopravní bezpečnosti, nicméně jeho potenciální
využití je i pro další oblasti života, u kterých je nevyhnutelné zajistit
bezpečnost a zahrnují lidský faktor.

6. Nově navrhovaný model chování
Vzniku modelu předcházela rešerše dostupných empirických poznatků
v oblasti faktorů, které ovlivňují chování v dopravě a navazujících
opatření a jejich skutečné efektivity a dopadu do praxe.
Analýza evaluačních studií dopadů intervencí zaměřených na lidsky
specifické faktory jsou z pohledu změny chování člověka a zajištění
bezpečnosti velmi málo účinné. Jako účinné se jeví pouze na velmi
malé procento účastníků dopravy (méně než 1 %), kterých chování je
vysoce rizikové.
Naopak intervence zaměřené na situačně specifické faktory vykazují
velmi vysoký dopad na většinu populace. Jinak řečeno, stanovený
rámec chování pomocí specificky situačních faktorů, velká většina (95 –
99% populace) dodržuje. Na druhé straně, tyto intervence nejsou
účinné na již zmiňovanou vysoce rizikovou skupinu (Shinar, 2007;
Evans, 2004 ; Elvik et al., 2009).

6. Nově navrhovaný model chování
Vytvořený model byl následně empiricky ověřen pomocí kvalitativní
analýzy interview s experty z oblasti dopravní bezpečnosti a dopravní
psychologie.
Cílem interview bylo získat data, která by vedla k potvrzení, úpravě
nebo zamítnutí modelu.
Výsledkem byl upravený model, které můžeme schematicky znázornit
následovně:

6. Nově navrhovaný model chování

7. Využití v praxi
Uplatnění uvedeného přístupu – tj. kladení důrazu na vytvoření situačního
rámce, v němž člověk volí své chování, nachází uplatnění v oblastech
společenské praxe, které jsou charakterizovány velkým rizikem a rozsáhlým
dopadem rizika v případě selhání systému, v našem případě selhání lidského
faktoru.
Jedná se zejména o oblasti:
Energetika (zejména jaderná) (Reason, 2000)
Ozbrojené složky (Manning et al, 2004)
Doprava (zejména letecká, drážní a kosmická) (Reason, 2000)
Chemický průmysl (Dekker, 2004)
Zdravotnictví (Carthey et al, 2001)
Bankovnictví (Bessis, 2011)
Těžařský průmysl (ropa, plyn, uhlí) (Tufano, 1996)

7. Využití v praxi
Rozsáhlý korpus výzkumu (např. Reason, 2016) potvrzuje velmi vysoký podíl
lidského činitele při vzniku chyb (a následného selhání systémů) – dle odvětví
80 – 95 %.
Patrná je rovněž nedostatečná efektivita intervencí na individuální úrovni;
v některých případech mají intervence zanedbatelný efekt, dokonce můžou mít i
negativní efekt (Chaloupka-Risser, Risser & Zuzan, 2011).
Z toho důvodu, a v souladu s našimi zjištěními, doporučujeme zaměřit se při
prevenci rizikového chování, při usilování o vyšší bezpečnost, zvyšování kvality
života a zlepšování veřejného zdraví, na ty intervence, které cílí na společnost jako
celek, a stanovují tím rámec individuálního chování jednotlivců.
Jinak řečeno, podpořit přesun odpovědnosti směrem od člověka ke společnosti,
resp. rozdělení odpovědnosti mezi člověkem a společností, která stanovuje rámec
pro možnosti individuální volby chování (Fahlquist, 2006).
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