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Ing. Helena Baková (nar. 1954) se zabývá psychologií písma 
více než dvacet let. Působí jako grafoložka, lektorka a členka 
představenstva České grafologické komory (ČGK), je spolu-
zakladatelkou Institutu psychologie písma (IPP). Absolvovala 
komplexní pětiletý výcvik v psycho terapii zaměřené na člověka 
podle Carla Rogerse a obhájila závěrečnou práci Grafologie jako 
přístup zaměřený na pisatele (2008). Zúčastnila se řady artetera-
peutických seminářů, dokončila dvouletý Gestalt přístup pro 
pomáhající profese, studium Systemické psychosociální pomoci, 
kurz mediač ních dovedností a další.

Vyvinula nový způsob práce s písmem – přístup Grafoarte®, 
který prostřednictvím výtvarné empatie usnadňuje přiblížit se 

danému rukopisu a zároveň prohloubit sebepoznání.
Ve výuce psychologie písma při ČGK a IPP se snaží předávat grafologické zkušenosti zážit-

kově-poznávací cestou zaměřenou na studenta. Zabývá se humanistickým pojetím psychologie 
písma, kterou vnímá jako pomáhající profesi – umožňuje porozumět klientovu jedinečnému 
vnitřnímu světu a podpořit jej v osobnostním růstu a seberozvoji.

V roce 1999 se stala vítězkou srovnávacího testu grafologů v ČR, který organizovala Filo-
zofická fakulta UK Praha ve spolupráci s MF Dnes. Dlouhodobě se také věnuje rozborům 
historických rukopisů, spolupracuje s odbornými badateli, pro které vyhotovila grafologické 
portréty významných osobností (např. B. Němcové, J. Floriana, H. Kudlicha ad.). Podílela se 
na dokumentárních filmech České televize Petr Bezruč (2002) a Tajemství života KHM (2010). 
Je autorkou knihy Portréty historických osobností (2015).

www.grafoarte.cz
graphea@seznam.cz
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panu PhDr. Janu Jeřábkovi, že mi v mých grafologických začátcích zprostředkoval celostní 
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dÚvod
„Grafologii umíme všichni, jen někteří z nás o tom ještě nevědí…“

autorka

Psychologie písma představuje celostní grafologický přístup v poznávání osobnosti z rukopisu. 
V praxi existuje mnoho „grafologií“. Není však grafologie jako grafologie. Pod tímto běžně 
zažitým pojmem se ve skutečnosti skrývá nepřehledné množství mnohdy značně ošidných pří-
stupů, které se snaží vyložit charakteristiky pisatelovy osobnosti pouze na základě jednotlivých 
znaků v písmu.

Psychologie písma, jejímž pojetím, metodou a principy se zabývá tato kniha, je oborem, 
který poskytuje nejen kvalitní psychodiagnostické závěry, ale ve svém humanistickém vyústění 
přináší i hluboce lidský pohled na člověka.

Tento obor lze chápat jako pomáhající profesi, v níž záleží na lidské kvalitě vztahu mezi gra-
fologem a pisatelem, potažmo jeho rukopisem. Kvalita tohoto vztahu se odvíjí od grafologova 
akceptujícího, empatického a kongruentního postoje ve smyslu principů přístupu zaměřeného 
na člověka podle humanistického psychologa Carla Rogerse. Publikace se těmito postoji v psy-
chologii písma blíže zabývá a také nabízí využití Rogersovy psychologie v práci s rukopisem jako 
další možnost, jak prostřednictvím písma hlouběji porozumět pisatelově osobnosti.

Ne vše z oboru psychologie písma lze sdělit jen lineárním jazykem a uchopit pouze intelek-
tem. V rámci možností jsou tedy některá z témat zprostředkovaná též „zážitkově-poznávací“ 
formou. Knihu je tak možné využít i jako učebnici či průvodce. Probíraná témata doprovází četné 
rukopisné ukázky, názorné příklady i prožitková cvičení. Čtenář si může průběžně ověřovat svou 
citlivost a vnímavost k rukopisnému výrazu, popř. si v rámci „barevné grafologie“ namalovat 
rukopis přístupem Grafoarte®. Metodika celé grafologické práce je pak představena na rukopisech 
hudebních skladatelů Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany spolu s grafologickými portréty 
jejich osobností. Hlubší zájemce tak získá bližší představu, jak grafolog postupuje od prvního 
setkání s písmem až po výsledný psychologický výklad pisatelovy osobnosti. K případnému 
dalšímu studiu lze využít i dvanáct grafologických portrétů v knize Portréty historických osobností 
(Baková, 2015), která na publikaci Psychologie písma úzce navazuje.

Humanistická psychologie písma není jen pouhou metodou k rozboru rukopisu. V širším 
smyslu v sobě nese potenciál ke zkvalitňování mezilidských vztahů a svým přesahem do každo-
denní reality se může stát i určitým způsobem života ve smyslu Rogersova „způsobu bytí“. 
Úvodní motto odráží přesvědčení, že možnosti k seberozvoji a kultivaci vzájemných vztahů si 
v sobě neseme všichni. A psychologie písma nám může být v tomto směru významně nápomocna.

Věřím, že si tato kniha najde cestu ke každému, kdo chce hlouběji porozumět druhým lidem, 
ale i sám sobě, a že osloví všechny, kteří obor psychologie písma shledají podnětným, přínosným 
a obohacujícím.

Helena Baková





Část první

GRAFOLOGIE 
JAKO 

PSYCHOLOGIE PÍSMA
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písma

Grafologie (z řeckého grafei = písmo, psaní a  logos = nauka) se zabývá ručně psaným písmem 
a grafickými projevy člověka za účelem jejich psychologické interpretace. Grafologie není pís-
moznalectví, s nímž bývá mnohdy zaměňována. Obě disciplíny se liší cílem i metodami rozboru 
rukopisu – písmoznalec zjišťuje autorství psaného textu nebo podpisu, kdežto grafolog vytváří 
psychologický výklad pisatelovy osobnosti.

1.1 Grafologické metody
Pojem „grafologie“ neoznačuje z hlediska metodologického jednotný obor. Není totiž jen jedna 
grafologie, nýbrž existují rozdílné grafologické přístupy a metody rozboru písma. Ne všechny 
však vedou k hodnotným výsledkům. Podle způsobu práce s rukopisem lze v grafologii vysledovat 
dva základní přístupy – fragmentární a celostní.

V obecném povědomí se grafologií často míní grafologie fragmentární neboli znaková. 
„Znakový“ grafolog zkoumá a měří dílčí znaky v písmu (např. sklon, velikost atd.) a snaží se 
z nich vyvozovat vlastnosti osobnosti. Znaková grafologie nabývá extrémní podoby například 
v tzv. grafologické abecedě, kde jsou různým tvarům, dokonce i dílčím částem písmen přiřazová-
ny fixní vlastnosti. Též mívá formu různých grafologických tabulek, v nichž jsou k jednotlivým 
znakům připojené určité interpretace. Tyto přístupy mnohdy ulpívají na neplatném předpokla-
du, že jeden znak v písmu „něco znamená“, že jednotlivost označuje nějakou vlastnost či nese 
nějaký základní význam, který by obecně platil ve všech rukopisech. Z těchto dílčích znaků se 
pak snaží poskládat celek osobnosti. Často tak vedou k fragmentárnímu, mechanickému myšlení 
a neumožňují uchopit rukopis v celkových souvislostech.

Psychologie písma – celostní grafologie – naproti tomu zachycuje rukopis jako celek 
prostřednictvím celostních znaků a vychází z psychologie výrazu. Psychické děje člověka 
jsou spojeny s výrazovými pohyby (mimika, gestika, držení těla atd.), které se vztahují nejen 
k aktuálním duševním stavům, ale i k trvalejším osobnostním rysům. Psychologie výrazu se 
pak zabývá psychologickou interpretací výrazu osobnosti a studuje, co tento výraz o daném 
subjektu sděluje. Výraz podstaty osobnosti se také projevuje v osobní produkci, jejíž přiroze-
nou součástí je i  rukopis (Nakonečný, 1995a, s. 233): „[…] existují habituální výrazové znaky, 
tj. více či méně trvalé a přítomné výrazové pohyby, jako jsou tempo pohybu, obecná napjatost, 
pohybové bohatství nebo chudost, hranatost nebo kulatost pohybů […]“. Celostní grafologie 

+
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umožňuje v rukopisu studovat základní výrazové tendence pisatelovy osobnosti a zachytit je 
v hlubších dynamických souvislostech. Vede tak k poměrně komplexnímu psychologickému 
uchopení a výkladu osobnosti.

V praxi pak existují různé grafologické školy a směry. Liší se kvalitou používané metody, 
systémovou propracovaností postupu při rozboru písma, požadavky na grafologicko-psycholo-
gickou odbornost a praktické zkušenosti grafologa, jakož i celkovým pojetím jeho osobnostních 
kvalit a vztahu ke klientům.

Moje cesta ke grafologii

Mé grafologické začátky se odehrávaly ve znamení znakové grafologie, kterou jsem se po roce 
1989 učila u jedné grafoložky. Průběžně jsem si tvořila i jakousi kartotéku dílčích znaků, kam 
jsem si od různých autorů vypisovala významy těchto znaků s nadějí, že mi pomohou při rozboru 
rukopisu. Bylo to období tápání a intenzivního hledání. Velice jsem toužila naučit se grafo logii, ale 
stále se mi nedařilo dobrat se analýzou dílčích znaků hodnotnějších výsledků. Také jsem studovala 
přístupy různých grafologů, jejichž knihy pro mě byly tenkrát dostupné, např. Roberta Saudka 
a dalších. V té době mě zaujalo dílo Viléma Schönfelda (1948), který pracuje se dvěma znaky 
celostnější povahy (písmový obraz a rytmus) a s dílčími znaky prostými (např. vázání), složenými 
(např. pravidelnost) a jejich skupinami. O písmu pojednává jako o výrazovém pohybu a symbo-
lickém úkonu. Svým pojetím mi napomohl rozvíjet grafologicko-psychologické myšlení, a přede 
mnou se tak rozprostřely nové nadějné obzory.

Se skutečně celostním grafologickým přístupem jsem se začala seznamovat až při studiu 
grafologie a psychologie u České grafologické komory po roce 1990. Přístup vychází z metody 
německých grafologů Wilhelma Müllera a Alice Enskatové, kteří při rozboru písma postupují 
od zachycení celku rukopisu k analýze jednotlivostí: od komplexních dojmových znaků (pohyb, 
forma a jejich vzájemný poměr, fixace, rytmus, vlastní ráz a jednotnost písma) k dílčím zna-
kům měřitelným a popsatelným, které dělí na méně komplexní (např. sklon), více komplexní 
(např. pravidelnost) a zvláštnosti daného písma. Uplatňují výrazový a symbolický přístup k ruko-
pisu a přinášejí novou metodu vyvozování významů znaků.

Celostní přístup k písmu jsem si osvojovala postupně a hlouběji mu porozuměla díky růz-
ným zkušenostem, kterých jsem praxí nabývala. Na cestě k uchopení této metody mi byla také 
nápomocna podnětná spolupráce s Janem Jeřábkem, například na přípravách jeho knihy Grafo
logie, která pak vyšla v roce 1994. Jeřábek navazuje na systém celostních znaků podle Müllera 
a Enskatové (1973) a k těmto znakům ještě připojuje „celkový písmový obraz“, s nímž pracuje 
Schönfeld (1948, 1996). Metodicky postupuje od komplexních dojmových znaků (písmový 
 obraz, pohyb, forma, fixace, rytmus, individuálnost, harmoničnost) k dílčím znakům měřitelným 
a popsatelným. V druhém rozšířeném vydání své knihy z roku 1997 propracovává odlišné pojetí 
fixačního stupně III od pojetí W. Müllera a A. Enskatové (1973) a více je přibližuje psycho logické 
skutečnosti.

Metodický přístup, v němž je kladen důraz na postup od celku rukopisu k dílčím znakům 
a rozbor vychází především z celostních kategorií, umožňuje písmo a pisatelovu osobnost uchopit 
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poměrně komplexně. Představuje celostní přístup psychologie písma jako kvalitní grafologickou 
metodu, která má předpoklady poskytovat hodnotné výsledky.1

S metodou „od celku k jednotlivostem“ pracuji dodnes, třebaže v současnosti by se dala 
nazvat metodou „v celku s jednotlivostmi“. Dříve jsem při rozboru písma postupovala tak, že 
jsem prostřednictvím celostních znaků popisovala celkový výraz písma a pak z celku rukopisu 
jako by „vystoupila“, abych se soustředila na analýzu jednotlivých dílčích znaků. Nyní z celku 
v průběhu rozboru již příliš nevystupuji, ale zůstávám v kontaktu s celkovým výrazem písma, 
v jehož kontextu vnímám jednotlivosti. Dalo by se to popsat také jako proces uvolněného pře-
pínání pozornosti, která se volně „přesouvá“ od celku k jednotlivostem a naopak, a postupně 
se tak zpřesňuje a prohlubuje uchopovaný výraz písma. Dílčí znaky, popř. zvláštnosti daného 
rukopisu pak využívám k dokreslení výrazových nuancí při popisu výrazu písma či k prokreslení 
významových odstínů ve výkladu osobnosti.

1.2 Celostní přístup psychologie písma
Psychologie písma představuje holistický přístup k poznání a porozumění osobnosti člověka 
prostřednictvím rukopisného výrazu. Jedním ze základních principů psychologie písma je, že 
vychází z psychologie výrazu a je její nedílnou součástí. Holistický přístup znamená, že grafo-
log-psycholog písma se k osobnosti člověka a jeho rukopisnému artefaktu vztahuje jako k celku. 
Nerozkládá rukopis (potažmo ani osobnost) na jednotlivosti, ale rukopisný výraz uchopuje ce-
lostně v dynamických souvislostech. Postupuje metodicky (viz kapitola 5), uplatňuje výrazový 
a symbolický přístup k písmu (viz kapitola 2) a metodou celostních písmových kategorií zachycuje 
rukopisný výraz, aby porozuměl jeho obsahům a vyložil významy (viz kapitoly 3 i 4). Kvalitní 
grafologický rozbor také předpokládá, že se grafolog věnuje i subjektivní rovině svého vztahu 
k rukopisu (viz kapitoly 6 a 7). Neméně důležité je, aby se v psychologickém kontaktu vztahoval 
k rukopisu/pisateli akceptujícím, empatickým a kongruentním způsobem ve smyslu podmínek 
přístupu Carla Rogerse (viz kapitola 8). Uvedené předpoklady, jimiž se postupně zabýváme 

1 V letech 1998–1999 se konal srovnávací test grafologů a grafologie v České republice, který byl organi-
zován pod vedením doc. Mgr. MUDr. Radvana Bahboucha, Ph.D., z FF UK Praha. Výsledky grafolo-
gických rozborů byly srovnány s psychologickým vyšetřením, jež zahrnovalo osobní rozhovor a baterii 
testů, které zjišťovaly výkonnost (Ravenův test inteligence, Torranceho test kreativity, Bourdonův 
test pracovní křivky a pozornosti, Stroopův test) a osobnostní vlastnosti (Rorschachův test, Lüscherův 
test, test kresby stromu, test kresby postav, Warteggův test). Výsledky pěti grafologů hodnotili čtyři 
psychologové a čtyři laici. Hodnoceno bylo především, obsahuje-li grafologický posudek neurčité obec-
nosti anebo naopak specifičnosti a charakteristiky, které mají vysokou výpovědní hodnotu. Srovnávací 
test ukázal, že zkušení grafologové, kteří používají kvalitní grafologickou metodu, dokáží vyhotovit 
rozbor rukopisu, jenž je srovnatelný s výsledky série psychologických testů. Blíže viz TUREK, J.: 
Dobří grafologové dokážou z písma vyčíst povahu člověka. Mladá fronta Dnes: Příloha Test Dnes. Praha: 
MAFRA, 3. 2. 1999, popř. Jak pro nás dopadl „TEST DNES“? [online], [cit. 2013-06-20]. Dostupné 
z: http://www.grafologickakomora.cz/clanky/#testdnes.
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v následujících kapitolách, představují zároveň i základní principy psychologie písma jako obo-
ru, který poskytuje nejen kvalitní psychodiagnostické závěry, ale ve svém humanistickém pojetí 
přináší i hluboce lidský pohled na člověka.

V dalším textu budeme pojem „grafologie“ používat jako synonymum k pojmu „psychologie 
písma“ ve významu a smyslu, jak byla právě stručně představena, pokud nebude výslovně uvedeno 
jinak. Vymezení pojmů zdůrazňujeme proto, že v praxi se pod běžně zažitým slovem „grafolo-
gie“ skrývají různé mnohdy nepříliš hodnotné způsoby přístupu k písmu. Tímto tématem, tedy 
problémem grafologie jako laického přístupu a psychologie písma jako kvalitního celostního 
přístupu se mimo jiné ve své bakalářské práci zabývá Francová (2013): „V minulosti dobře zave-
dený pojem ‚grafologie‘ bývá v současnosti často degradován laickými pokusy analyzovat písmo 
překonanými metodami, které nerespektují složitost a komplexnost celého procesu.“ (s. 69). 
Francová poukazuje na podmínky, za nichž je možno hovořit o skutečné psychologii písma, 
a uvádí její základní atributy – pojetí rukopisu jako součásti psychologie výrazu, uplatňování ho-
listického hlediska na osobnost člověka a v psychologickém výkladu písma, kompatibilitu výrazu 
a psychologického myšlení, metodický postup při rozboru, psychologický kontakt s rukopisem 
a transparentní vztah k pisateli.

1.3  Výpovědní možnosti psychologie 
písma

Celostní přístup psychologie písma poskytuje poměrně širokou škálu výpovědních možností. 
Přináší výklad pisatelových charakteristik z hlediska psychické struktury osobnosti a zároveň 
umožňuje porozumět dynamice osobnosti, její motivační a hodnotové orientaci. Nabízí také 
pohled na genezi (vývoj) a proměny osobnosti v čase na základě pisatelových rukopisů z různých 
životních období. V neposlední řadě umožňuje studovat pisatelovu osobnost v rukopisu též 
z hlediska různých psychologických pojetí a osobnostních typologií. Závěrečný psychologický 
výklad pisatelovy osobnosti pak lze koncipovat v psychodiagnostickém pojetí grafologického 
posudku nebo humanistickém pojetí grafologického portrétu.

1.3.1 Strukturní a dispoziční hledisko

Strukturní a dispoziční hledisko vychází z předpokladu, že v osobnosti člověka existují poměr-
ně trvalé charakteristiky (dispozice), které mají určující vliv na jeho prožívání, myšlení a chování. 
Nakonečný (1995b) uvažuje o psychologicky pojatém pojmu osobnosti jako o relativně stálém 
vnitřním psychickém uspořádání, které vyjadřuje určitý trvalejší stav. Tento uspořádaný  celek 
(psychická struktura osobnosti) je tvořen systémem vnitřních dispozic a determinant, které před-
stavují psychické vlastnosti osobnosti.
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V písmu studujeme základní výrazové tendence, které vypovídají o trvalejších psychických 
charakteristikách, o vnitřních dispozicích, o pramenných rysech, které determinují pisatelovo 
prožívání a chování. Také je možno vyhodnocovat případné vnitřní nerovnováhy a konfliktní 
momenty v osobnosti. Jeřábek (2003) vyčleňuje oblasti struktury osobnosti, které jsou z písma 
nejlépe zjistitelné. Lze tak hlouběji nahlédnout navzájem propojené oblasti charakteristik:

• vitalita a energie: typ vitality a výkonu, celková dynamičnost a zatížitelnost, odolnost vůči 
stresu, způsob nakládání a hospodaření s energií, regenerace sil atd.;

• vlastnosti vůle: způsob řízení energie a stabilita výkonu, aktivní a iniciační vůle (např. dyna-
mičnost, energičnost, iniciativnost, činorodost), vlastnosti realizační vůle (např. sebe regulace, 
vytrvalost, houževnatost, důkladnost) atd.;

• vlastnosti myšlení: pružnost/rigidita, myšlení konkrétně-praktické/teoreticko-abstraktní, 
globální/analytické, kreativní/reproduktivní, intuitivní/logicko-deduktivní, smysl pro řád 
a plán, schopnost koncentrace atd.;

• emocionalita: dynamika prožívání emocí, převažující emoční nastavení osobnosti atd.;
• vztah k sobě: sebevědomí, sebehodnocení, rozpor mezi reálným a ideálním já atd.;
• vztahy k druhým lidem, sociabilita: sociální charakteristiky – poměr extraverze a introver-

ze, sklon k dominantním či submisivním postojům, individuálnost/konformita, organizační 
a řídicí schopnosti, tvořivost a improvizace, komunikační styl afiliativní (např. přátelskost, 
vstřícnost, schopnost empatie, spolupráce)/hostilní (např. konfliktnost, agresivnost, útočnost), 
spontánnost a autentičnost v projevu, otevřenost/uzavřenost, rolové chování atd.

1.3.2 Dynamické a procesuální hledisko

Dynamické a procesuální hledisko uvažuje o osobnosti z pohledu dynamiky vnitřních psy-
chických procesů a vyjadřuje téma motivů a motivace, tedy potřeb, zájmů, ideálů, jež „hýbou“ 
osobností a ovlivňují její chování. Motivy představují psychologické příčiny chování (Nakonečný, 
1995b).

Z písma zjištěné charakteristiky psychické struktury osobnosti vypovídají také o dynamické 
a motivační stránce pisatelovy osobnosti, o jeho hodnotách a potřebách, a je možné je z navzájem 
propojených oblastí vyvozovat. (Např. z vlastností vůle a typu vitality lze usuzovat na způsob, 
jakým probíhá pisatelův výkon, kupř. potřeba precizní pečlivosti a dokonalosti atd.; z vlastností 
myšlení např. praktické či spíše teoretické zájmy, sklon ke konzervatismu atd.; ze vztahů k okolí 
např. zvýšená potřeba naplňovat očekávání okolí či potřeba nezávislosti atd.). Písmo také vy-
povídá, zda v pisatelově osobnosti převažují vitálně-pudové potřeby nebo jsou vyjádřeny spíše 
potřeby sociokulturní.

Pohled na projevy dynamické a procesuální stránky osobnosti v písmu je možno dále pro-
hloubit konceptem osobnosti člověka a dynamiky sebepojetí podle Carla Rogerse. Rogers (1995) 
chápe osobnost člověka jako proces. Tento proces představuje jedinečný způsob, jakým jedinec 
prožívá a dává významy vnitřním a vnějším podnětům, s nimiž se setkává. V písmu lze studovat 


