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Podpis je všeobecne na celom svete akceptovaný ako reprezentácia osoby. Ani v dobe vyspelej 
elektroniky sa bez neho nezaobídeme pri uzatvorení zmluvy, manželského zväzku a mnohých 
iných prípadov. Veľké peniaze sa hýbu silou niekoľkých písmen podpisu na šeku či bankovom 
príkaze. Dlhoročné väzenie nadobúda platnosť práve podpisom rozsudku sudcom. Omilostenie 
odsúdenca na smrť v konečnom dôsledku závisí zas len od podpisu hlavy štátu a pod. Nemožno 
sa preto čudovať záujmu grafológov o pravé alebo falšované podpisy.  

 
Úvodom 

 
Práce, ktoré sa samostatne zaoberajú podpisom sú v našich podmienkach 

celkovo málo dostupné. Potrebné informácie je možné čerpať poväčšine 
z roztrúsených údajov v rôznych grafologických knihách, prípadne odborných 
časopisov v zahraničí, kde tomuto problému venujú oveľa viac pozornosti. 
Komplexný či komplexnejší pohľad na podpis je možno nájsť napr. v prácach Xandró 
(1974), Tatusaus (1998) a Paterson (1998). V našich podmienkach  sa podpisom  
podrobnejšie  zaoberali najmä Flanderková (1947), Kučera (1999), potom Stritz 
(2000), Rejha (2000), tiež Burgr (2001) a do určitej miery možno údaje o podpise 
nájsť aj v preklade knihy od Hargreaves (1991). Egoprojekciu v podpise diskutuje 
Kulka (2000). 

Podpis sa skladá z jednej alebo až troch častí: meno, priezvisko a prídavok. Môže 
sa meniť niekoľkokrát rôznym spôsobom počas  života  v súvislosti s vekom, zmenou  
stavu a sociálneho  postavenia (napr. odchod do dôchodku, manželstvo). Ako udáva  
Bernard (1985), zrelý  podpis  sa však nemení do staroby či choroby, ktoré môžu 
jeho formu ovplyvniť zjednodušením alebo komplikovanosťou. Podpis ostáva však 
najdôležitejšou časťou rukopisu lebo je obyčajne vykonaný spontánne. Demonštruje 
pisateľovu sociálnu pozíciu, jeho vlastnú cenu a sebaprezentáciu. Ide teda o pravdivý 
a jasný prejav.  

Podľa Roman (1952) je pozoruhodným a bežným faktom, že podpis ako unitárny 
prejav sa vyvíja skôr a je stabilizovaný ešte pred vlastným rukopisom. Z pohľadu 
grafického prejavu vo všeobecnosti môžeme rozlíšiť v podpise dva hlavné typy 
modelov – obrazový a lineárny, pričom nikdy nie je jeden z nich úplne vyhranený. 
Najčastejšie však prevláda obrazový typ, ktorý môže zdôrazňovať práve lineárny 
prejav. Podpis často aj pri plnej zrelosti rukopisu a osobnosti môže mať určité 
infantilné prejavy a odráža viac voľné kreatívne kvality. Skoro každý podpis má 
nejaké obohatenie. Ide len o to v akej forme, pričom jeho najmenším prejavom je 
bodka.      

Sánchez-Bernuy (1997) konštatuje, že v podpise sú zaznamenané obavy, 
ašpirácie, pocity sebaocenenia, tendencie, úspechy, neúspechy a frustrácie. 
Doporučuje najmä v prípade  grafoterapie  pri podpise hodnotiť to čo nazýva 
„tieňom“. Rozumie pod tým skryté v podpise, symbolické a intuitívne. „Svetlom“ 
podpisu chápe zas oblasť, ktorá sa identifikuje s aplikáciou grafologických zákonov. 
Nakoniec možno  pristupovať k podpisu na základe tzv. „polotieňa“, pri ktorom sa 
vyhodnocuje podpis na základe  intuície  a  dedukcie. Tieto  informácie v prípade 
grafoterapie majú veľký význam, aj keď nemožno vylúčiť  určitú subjektívnosť. 

V  podpise  sa ukazujú hlavné  prvky  prehnaného  uvedomovania  alebo nápadnej 
skromnosti, či už skutočnej alebo predstieranej – Kulka (1991). Podpis teda neodráža 
charakter, ale je pózou. Reprezentuje sebapoňatie –  je autoportrétom, pečaťou 
alebo tiež aj vizitkou osobnosti. Podpis charakterizuje ako človek prežíva a hodnotí 



sám seba, ako sa chce pred druhými ukazovať, prial by si byť, resp. javiť sa a ako 
chce byť hodnotený (napr. viď aj zmeny podpisu novovymenovaného vedúceho). 
Text ukazuje, aký pisateľ v skutočnosti je.  

 
Prídavky a podčiarkovanie 

Za prídavok podpisu považujeme to, čo sa po napísaní mena a priezviska 
následne pridáva. Panovníci pridávali k svojmu podpisu často parafy, ktoré sa 
v niektorých rodoch dedili, napr. v prípade Habsburgovcov. 

V prídavku podpisu sú zakódované najtajnejšie osobné ambície pisateľa. Podpis 
bez prídavkov a koncovej bodky nazýva Michon „podpisom kráľovským“ a s bodkou  
žartovne „podpisom štátneho zástupcu“. 

Podčiarkovanie rukopisu – prídavok, paraphe, parafa v zmysle Velsa (1961), 
Xandró (1974) alebo aj Poppéeovej – Zelinku (1922) – nie je bežne potrebné. 
Napriek tomu mnohé osoby podčiarkujú podpis alebo pridávajú čiary, ktoré musia 
mať nejaký význam (všeobecne sebazdôrazňovanie, či osobné ambície, vnútorné 
pocity a predstavy skrývajúce nedostatok sebadôvery a potrebu uznania a 
postavenia). Xandró (1974) tieto prídavky nazýva „držadlá či zábradlia osobnosti“. 
Podľa neho zjednodušenie prídavku je prejavom cesty z komplikovaného detstva ku 
zrelosti a presadeniu sa. Jednoduchý prídavok však je prejav osobného úspechu a 
pevného postavenia. Treba tiež brať v úvahu, že sú aj miestne zvyky nepodčiarkovať 
podpis. V tom prípade podčiarknutie má oveľa väčší význam. Klasici grafológie 
tvrdia, že čím viac prídavkov, tým menej je osobnosti a veľa predstierania a naopak. 
Podľa Xandró (1955) je obkolesenie podpisu a jeho zvýraznené podčiarknutie (napr. 
aj dlhé) určitým prejavom menejcennosti. 

Fantasti a osoby veľmi aktívne a praktické, ako aj obchodníci komplikujú štruktúru 
písmen v podpise. V prípade, že sa nejedná o obchodníkov vypovedá to 
o komplikovanom vnútre, nedôvere a nedostatku istoty v seba a príslušných hodnôt 
alebo spôsobov (konanie zakrývania a obrany). Pisateľ si tvorí „obrannú sieť“ proti 
možnému nepriateľovi. Komplikovaný podpis môže byť prejavom exhibicionizmu, 
ktorý by sa  potom mal odzrkadľovať aj inak v rukopise. Ale u ľudí, ktorí sa často 
podpisujú môže ísť najmä o prejav ochrany proti falšovaniu (napr. bankári). 
Vyrovnaní pisatelia, jednoduchí, istí sebou a vyvážení majú podpis a prídavok 
jednoduchý, teda plným menom a priezviskom a bez prídavkov komplikujúcich 
podpis. 

Na prídavky k podpisu môžeme aplikovať všetky významy grafologických znakov: 
lasá, slučky, uhly, symboliku pásma, obohatenie, ťahy ostré, klesajúce, stúpajúce,  
s tlakom a pod. Je evidentné, že čím je jednoduchší prídavok, tým väčší je stupeň 
úprimnosti, spontánnosti a pravosti, ktorou prejavuje pisateľ k druhým. Na druhej 
strane, čím komplikovanejší je prídavok, tým väčší stupeň je maskovania, skrývania 
alebo nevedomej obrany. Treba poznamenať, že „škrt životom“ chápu tu spomínaní 
španielski autori aj podčiarknutie dotýkajúce sa podpisu alebo jeho prečiarknutie v 
hociktorej časti sprava doľava. 

Interpretácia prídavkov je zložitá a patrí hlavne do oblasti intuície. Vińals – Luz 
Puente (2001) podľa morfológie vyčleňujú tieto skupiny prídavkov: 

a) odvodené od oblúku (ochrana – pozornosť): ovál (obkolesujúci), laso (slučky, 
komplikovaný, mriežka), zavinutie (slimák), 

b) odvodené od uhla (potvrdenie – agresívnosť): podčiarknutie, špica, cik-cak, 
uhly vpravo alebo vľavo, preškrtnutie, 

c) symbolické: profesionálne (športovci, lekári a pod.), kriminálne (palice a uhly 
simulujúce údery), sexuálne, umelecké alebo vyjadrujúce osobný vkus 



(muzikanti).  
 
Možná klasifikácia podpisov 

Xandró (1955) doporučuje pri posudzovaní podpisu brať v úvahu, pokiaľ je to 
možné, nasledovné podpisy:  

oficiálny (napr. v občianskom preukaze),  
parafu (vidovanie dokumentu, príjmových a výdavkových dokladov a pod.),  
rodinný (používaný pri listoch blízkym), 
podpisy osobitné (napr. ako „otec, dedo“). 
Takto sa do značnej miery prejavia a ujasnia pôvody problémov identity, hlbokej 

nespokojnosti s momentálnym postavením. Napriek tomu, že sa nám pisateľ javí 
šťastným, spokojným, bohatým, je mladý, inteligentný, zdravý a pod. vyjadruje 
nečitateľný podpis takého autora príznak nespokojnosti. Niečo mu chýba 
a nečitateľnosťou podpisovania prejavuje (napriek všetkému čo má a čo dosiahol) 
nespokojnosť so sebou, zlé a „nečisté“ pocity z triumfu nad druhými, lebo sa musel 
na dosiahnutie toho všetkého „prostituovať“.        

Celkovo ucelený prehľad a klasifikáciu podpisov prezentuje Vels (1983), Tatusaus 
(1998) a najmä Xandró (1974), ktorý primerane vyčerpávajúcim spôsobom popisuje 
najmä významy rôznych foriem podčiarkovania a poznamenáva, že nie je možné 
postihnúť všetky variácie, kde nepomôže nič iné len dôkladná analýza podpisu. Pa-
terson (1998) rozličné možnosti podpisov dokumentuje skôr len na príkladoch  (napr. 
panovníkov, dobyvateľov, spisovateľov, športovcov, bankových úradníkov, generácií 
rodín a pod.) a podáva pomerne generalizujúci všeobecný komentár z pohľadu 
grafologického, prípadne komentuje podpisy aj lakonicky (napr. ako nečitateľné pri 
ich vyobrazení). 

Vels (1961) podpisy vo vzťahu k rukopisu rozdeľuje do piatich skupín:  
a) rovnaké, 
b) zmenšené,  
c) zväčšené, 
d) protikladné, 
e) výrazne rozdielne. 
Jedna z možností klasifikácie podpisov, upravená podľa Xandró (1974) je nasle-

dovná, a to s prihliadnutím na: 
 vzťah textu a podpisu (vo veľkosti, tlaku, sklone, čitateľnosti, spojitosti atď.), ktorý 

môže byť: 
 –  harmonický, 
 –  neharmonický, 
 spôsob vykonania mena a priezviska (dôraz a preferovanie priezviska alebo 

mena, jeho veľkosť, iniciály), 
 zdôraznenie jednotlivých častí (zón, začiatku a konca), 
 podčiarkovanie, prečiarkovanie a zastrešovanie (jednoduchosť, zložitosť, forma, 

umiestnenie, obkolesenie a prídavky), 
 iné grafické prejavy (arkáda, girlanda, nitka a uhol, spojitosť, nespojitosť, 

ubiehavosť, rýchlosť, pomalosť, sklon a pod.), 
 umiestnenie (od textu zapojenie do textu, v strede, vpravo, vľavo a extrémne na 

okrajoch),      
 iné prístupy (koncová bodka, symbolické prejavy). 

 



Ďalšie poznámky k hodnoteniu podpisov 
Grafologický rozbor len na základe podpisu je treba považovať v zásade za 

nesprávny. V tom sa zhodujú mnohí autori – napr. Schönfeld (1948), Vels (1961, 
Xandró (1974) a iní. Branston (1995) konštatuje, že podpis bez textu sa nemá vôbec 
hodnotiť. Môžu sa však vyskytnúť prípady, že nemáme nič iné k dispozícii. Potom sa 
podpis posudzuje podľa tých istých zásad ako celý text. Na interpretáciu podpisu 
môžeme uplatniť všetky grafologické zákonitosti a poznatky včítane symbolizmu zón 
a foriem, ale len vo svetle vzťahov JA. Podpis má veľa spoločného s finálnymi ťahmi. 

Rejha (1999) však tvrdí, že pokročilý a talentovaný grafológ zistí len z podpisu 
v niektorých prípadoch viac informácií než z veľa strán textu, pričom každý 
profesionál uprednostní niekoľko vzoriek rukopisu z rôznych období včítane podpisu. 
Podľa tohoto autora podpis je v niektorých prípadoch hodnotný, ale nie vždy umožní 
komplexné posúdenie pisateľa. Na druhej strane napr. Jeřábek (1994) poukazuje na 
skutočnosť, že osobnosť pisateľa nemožno posudzovať len podľa podpisu, lebo sa 
jedná o relatívne obmedzený výrazový prejav, ktorý naviac môže byť ovplyvnený 
situáciou, sociálnym postavením, aktuálnym stavom, ale tiež napr. potrebou 
zapôsobiť na okolie a pod. Podpis je v ďaleko väčšej miere výsledkom zvláštneho 
cviku ako vlastný rukopis. Pri vzniku individuálneho podpisu hrá zvláštnu úlohu 
napodobňovanie cudzích vzorov. Podpis je relatívne krátky, teda jeho nacvičený a 
umelý štýl je možno dodržať dôsledne až do konca. 

Variabilita podpisu jednotlivca dosahuje asi 30 %. Inak sa podpíšeme pri 
uzatváraní manželstva, menej si asi dáme záležať pri signovaní doporučenej zásielky 
na pošte, iný bude podpis na zmluve alebo bankovom príkaze, nehovoriac o podpise 
v stave nejakej exitácie a pod. Stále ho však vykoná tá istá osoba a podpis bude 
autentický, aj keď zjavne každý s menšími či väčšími rozdielmi. Zachová si však 
rovnaký ťah a iné typické charakteristiky. Tým však vôbec nechceme tvrdiť, že 
neexistujú aj ľudia, ktorí majú podpis v rôznych situáciách s minimálnymi 
diferenciami. Nuž, a to tiež hovorí niečo samo za seba. 

Podpis sa v našich krajoch podľa zvyku umiestňuje vpravo na konci textu, čo 
predstavuje normálny stupeň činnosti, iniciatívy, dôvery a optimizmu. Umiestnenie 
podpisu naľavo je obyčajne v rukopisoch so zužujúcim sa ľavým okrajom, resp. jeho 
umiestnenie veľmi vpravo sa viaže s rozširujúcim alebo širokým ľavým margom – 
Xandró (1974). Pri tesnom umiestnení voči textu je potrebné zohľadniť, či to nebolo 
pre nedostatok miesta. 

Problém psychologického výkladu podpisu spočíva v možnosti pestrosti jeho 
výkladu a relatívne vzácnej symbolike podpisu. Najlepšie je, ak máme dlhší text 
spolu s podpisom, ktorý môže potom doplniť charakteristiku osobnosti o zaujímavé 
závery. Pri hodnotení podpisu je dôležité umenie asociácie a  analógie tvarov, 
pretože veľa iných znakov nemôžeme pre ich neprítomnosť vôbec hodnotiť. Podľa 
Koren (2000) na získanie celkového obrazu pri analyzovaní podpisu sa treba 
spoliehať aj na intuíciu napriek niektorým všeobecným pravidlám. 

Pri podpise sa často stretávame s krajným zjednodušením alebo naopak 
s výrazným obohatením. Podpis, ktorý je prostý, zjednodušený a bez prídavkov 
naznačuje kultúrneho, striedmeho a sebaistého pisateľa. Treba si však uvedomiť, že 
i taký podpis môže mať negatívnu interpretáciu. To hlavne vtedy, keď je neprimeraný 
vo veľkosti, drobnosti, sklone, stúpavosti či klesaní a pod.   

 Pisatelia rukopisov menej zbehlých alebo nevypísaných majú často komplikované 
podpisy s prídavkami, obohatením a slučkami, ktoré hodnotíme všeobecne 
negatívne. Treba tiež brať v úvahu, že podpisy adolescentov oboch pohlaví imitujú 
podpisy obdivovaných osôb, teda rodičov, učiteľov a svojich idolov – Vels (1983).  



Štylizovaný podpis vyjadruje predstavy podvedomia. Koncové ťahy poukazujú na 
vzťahy k sociálnemu okoliu, rozhodnosť, (za)cielenosť a aktivitu. Úvodné ťahy (prvé 
písmeno, začiatok nesymbolického podpisu) ukazujú spôsob a potrebu 
sebareprezentácie, ako sa chce pisateľ javiť druhým, ako pôsobiť na čítajúceho a 
ako upútať pozornosť. Záver podpisu vyjadruje aký spôsob chovania k druhým by 
pisateľ rád uplatňoval. Koncové ťahy krstného mena sú väčšinou ústretovejšie na 
rozdiel od opatrníckejších až zablokovaných ťahov priezviska. Vyjadruje to rozdielne 
prístupy k druhým ľuďom v „sociálnom okolí krstného mena, resp. priezviska“. V 
písomnosti so strojeným písmom (skript) sú podpisy prakticky jedinou možnosťou 
nahliadnutia do vnútra pisateľa. Stretol som sa však s prípadom, kedy aj podpis bol 
realizovaný majuskulami ako ostatný text, čo zjavne poukazuje a zároveň ešte viac 
zdôrazňuje  prinajmenšom veľkú neúprimnosť a snahu skryť skutočné vlastnosti.  

Príznaky sebahodnotenia a sebapodceňovania v podpise zhrnul Xandró (1955) 
takto: 

 

Príznaky sebahodnotenia Príznaky sebapocedňovania 
– jednoduchý (sin roces) – prečiarknutie, dotyk prídavku 
– kompletné meno a priezvisko  – skrátenia, potlačenia („supresiones“) 
– kompletné meno a priezvisko – iniciálky (mena a priezviska) 
– zväčšenie – menšia veľkosť 
– zvýšený tlak – menší tlak 
– priezvisko pred menom – meno pred priezviskom 
– dôkladné vykonanie  – nepozorné vykonanie  
– čitateľnosť – nečitateľnosť 
– stúpavosť – klesavosť 
– istota vykonania – prítomnosť tremoru 
– kľudný podpis – náhlivý podpis  
– šírka – tesnosť 
– vyššie umiestnenie – nízke umiestnenie 
– viac oblé tvary – viac uhlové tvary 
– dve úrovne, podčiarknutie hornej  – dve úrovne, podčiarknutie spodnej 
– podpis s podčiarknutím – podpis bez podčiarknutia 

Rozdiel medzi bežným rukopisom a podpisom je veľmi častý a obecne naznačuje, 
ktorým smerom by sa pisateľ vo svojom vývoji chcel dať, o čo chce sám v sebe 
bojovať a aké nedostatky odstrániť. 

Silná a zrelá osoba má podpis harmonický, proporcionálny, čitateľný, rytmický, 
jednoduchý, spontánny vo veľkosti a ostatných charakteristikách obdobných 
bežnému písmu.  

Zjednodušený podpis oproti textu ešte nie je alarmujúci. Čím však je podpis viac 
nafúknutý, prehnaný a komplikovaný, tým je aj väčšia slabosť JA a potreba prejaviť 
falošnú predstavu o sebe, ktorá kompenzuje nedostatok prejavenia sa. 

Menší podpis ako text nemusí vždy prejavovať pocit menejcennosti, niekedy je to 
totiž príznak skromnosti, teda jeho autor nepovažuje za potrebné prejavovať veľkosť 
svojej osobnosti. 



Dôvody čitateľnosti alebo nečitateľnosti môžu byť rôzne. Mnohonásobné 
opakovanie podpisovania najrozličnejších dokladov v práci i napriek nevyhýbaniu sa 
zodpovednosti vedie k nečitateľnosti a prejavu akejsi nudnosti a malej „šťavnatosti“ 
podpisu. Inokedy je to vedomá snaha vyhnúť sa zodpovednosti za vlastný akt 
podpisu lebo v určitej situácii sa môžeme od neho dištancovať (časté na súdnych 
procesoch tiež aj z dôvodu získať čas, neplatí však napr. v prípade paráf v indexoch 
a pod.). Iným dôvodom nečitateľnosti podpisu môže byť obava z jeho ľahkej 
falzifikácie (napr. peňažníci), ktorá ma síce logiku, ale skutočne čitateľný podpis nie 
je možné perfektne falšovať. Existencia dvoch identických podpisov poukazuje na to, 
že jeden z nich je falzifikát.  

Nečitateľnosť spôsobuje tiež rýchlosť podpisovania. Preto z tohoto môžeme 
akceptovať určitú nečitateľnosť. Na druhej strane pri pomalom podpise, kedy nie sú 
jasné charakteristiky mena a priezviska sme pred dôležitým prejavom nepoctivosti 
alebo prinajmenšom vyhýbaniu sa zodpovednosti.  

Zhoda podpisu a textu sa vyskytuje viac v rukopisoch harmonických a naznačuje 
jednotnosť konania, určitú homogénnosť chovania sa. Rozdielnosť a nesúlad 
podpisu s textom je častejšia v rukopisoch viac-menej neharmonických. Môže sa 
pomerne často však vyskytnúť aj zhoda podpisu a textu v rukopisoch čisto 
neharmonických. 

V zásade platí, že čím väčšími písmenami je podpis napísaný, tým viac túži pisateľ 
po uznaní. Motivácia človeka sa prejavuje práve v prvej majuskule podpisu. V zmysle 
Velsa (1983) vo výške podpisu sa vyjadruje predstava sebahodnotenia, v rozlohe 
veľkosť vnútorných expanzívnych želaní.  

Umiestnenie vľavo (prípadne aj v strede) naznačuje introverziu. Taký pisateľ je 
hanblivý, nechce sa veľmi presadzovať a prevziať zodpovednosť. Má malú 
sebadôveru, strach z budúcnosti, nechuť k životu, prípadne až samovražedné 
tendencie (tie samozrejme treba konfrontovať s inými príznakmi v rukopise). 
Tatusaus (1998) to chápe ako skleslosť pre nedostatok cieľov do budúcnosti, 
pesimizmus, sklamanie, odstup, detský strach, obsesívnu neurózu, 
sebaospravedlňovanie nekonania, hypertrofiu efektívnosti, ktorá cez nečakaný skrat 
môže viesť až k samovražde. V ponímaní Velsa (1983) všeobecne to poukazuje na 
únik z prítomnosti do minulosti (pričom udáva rozsiahle zdôvodnenie a psychologické 
vysvetlenie) a v zmysle Xandró (1955) malú iniciatívu, nesmelosť a utiahnutosť. 
Pozor však na prípady, kedy sa napr. v obchodných listoch, alebo podľa miestneho 
zvyku podpisy situujú vľavo. 

 Skoro kolmý alebo silne stúpavý podpis naznačuje nerealizovateľné želania, 
prehnané ambície pisateľa, ktorý je trápený a nespokojný svojim životom 
a dosiahnutými aktuálnymi úspechmi. Nedosiahnuté ciele spôsobujú jeho vnútornú 
nespokojnosť, tendencia mysticizmu, idealizmu, až čistej utópii. Absurdne nevie čo 
chce a v pozadí je za tým domýšľavosť a vulgárnosť. Tatusaus (1998) takému 
podpisu pripisuje neúmernú ambíciu bez jasných cieľov, permanentnú nespokojnosť 
z dôvodu nemožnosti realizovať utópie alebo pre neschopnosti ich dosiahnuť, silné 
ambície rôznymi smermi,  lebo pisateľ koná s určitou dezorientáciou. 

Klesavý podpis môže vyjadrovať vážny stav fyzického a morálneho vyčerpania, 
ktorý ovplyvňuje vnútro pisateľa, potom chýbajúcu sebadôveru a nádej, neuvedomelú 
tendenciu k samovražde. Podľa Velsa (1983) je to možný prejav staroby, pesimizmu, 
profesionálných alebo sociálnych neúspechov, opustenosti, zhoršenie zdravia. 
V ponímaní Xandró (1995) sa takto prejavujú ťažkosti nájdenia riešenia svojich 
momentálnych problémov.  



     Paterson (1998) prezentuje zaujímavú informáciu, že  od roku 1721 až do 
dnešných časov z 53 predsedov vlády vo Veľkej Británii len traja mali kolmý podpis a 
ostatní sa podpisovali s pravým sklonom. Pisatelia s ľavým sklonom nie sú asi 
priťahovaní politikou, ale preferujú viac históriu, zákulisné politické poradenstvo 
a pod. 
     Rozdielny sklon medzi hlavným textom a podpisom naznačuje želanie vytvoriť 
falošný dojem. 

Tlak v podpise odráža úroveň vnútornej potencie pisateľa, silu ideálov, želaní, 
ambícií, chcenia a bytia a jeho premiestnenie poukazuje na vnútorný konflikt 
s potrebou držať sociálnu a profesionálnu úlohu bez prudkých vášni. Viac tlaku v 
podpise než v texte môže napr. naznačovať, že si pisateľ za svojou osobou  stojí 
viac, než za tým čo hovorí a koná alebo ide o predstieranie väčšej sily a čulosti ako v 
skutočnosti má. Na druhej strane menej tlaku zas poukazuje na sebapodceňovanie, 
komplex menejcennosti či potrebu stiahnuť sa do samoty potom, čo sa snažil 
presadiť v kontaktoch v okolí.  

Pomalý „kreslený“ podpis vyjadruje snahu vyzerať čo najlepšie, spravidla lepšie 
než je skutočnosť. Môže to byť aj príznak poruchy psychomotoriky, prípadne platí vo 
zvýraznenej miere to, čo aj pre pomalé písmo, 
 Veľkosť podpisu pridáva alebo zmenšuje  pisateľove sebaocenenie. Čím je 
podpis väčší, tým väčšie je ego pisateľa. Všeobecne platí, že malé počiatočné 
písmeno je príznakom slabosti, resp. čím väčšie prvé písmeno, tým silnejší sa cíti 
pisateľ. Príliš zväčšené prvé písmeno často znamená privolávanie veľa pozornosti – 
Baggett (2000). Veľkosť prvého písmena podpisu podľa Xandró (1955) naznačuje 
„métu ideálneho JA“, individuálnu ašpiráciu v medziach alebo mimo dosiahnuteľnej 
reality.  

V prípade podpisu v dvoch rovinách, tj. meno nad priezviskom Vels (1983) 
upozorňuje, že veľmi záleží od toho či ide o muža alebo ženu (slobodnú či vydatú) a 
rodinných okolností. Ak sa jedná o vydaté ženy, potom je častejšie umiestnenie 
mena hore a priezviska dole, teda nevedome sa preferuje úloha rodinná pred 
sociálnou. Symbolicky to môže indikovať tiež želanie vrátiť sa späť k rodičom, 
pretože sa nie veľmi identifikuje s úlohou manželky alebo s manželom. V prípade 
muža to môže odrážať úplnú satisfakciu z úlohy v rodine a hanbu, nespokojnosť, 
sklamanie a menejcennosť v sociálnom alebo profesionálnom živote, tiež nie celkom 
odstránený oidipovský komplex (nenávisť voči otcovi a narcistická identifikácia 
s matkou). 

Podčiarknutý podpis hovorí o panovačnosti, rodovej  hrdosti, silnom sebavedomí, 
samoľúbosti a vyžadovaní rešpektu. Tatusaus (1998) uvádza, že ide o snahu 
upozorňovať na seba, o sebakontrolu inštinktov a nedostatočné kompenzovanie 
sebahodnotenia. Podčiarknutie dvoma (aj viacerými) čiarami, ktoré sa križujú hovorí 
o bojovnom duchu a protikladoch, pisateľ rád oponuje, prechádza ľahko z obrany do 
útoku a je  bezohľadný voči druhým. 

Vodorovný ťah pod a nad podpisom naznačuje podľa Tatusaus (1998) dominantný 
duch, odstup od nevhodných osôb, neprispôsobivý postup a egoizmus vzhľadom na 
ciele. V zmysle Bernard (1985) ide o opatrnosť, odstup a nezávislosť. 

Prečiarknutý podpis (alebo dotykom podčiarknutý sprava doľava) vyjadruje 
vnútornú rozpornosť, neistotu, obranné postoje, malé sebavedomie, odmietanie seba 
samého, chýbanie cieľavedomosti, prispôsobivosť. Tatusaus (1998) upozorňuje, že 
pisateľ je neprispôsobivý, nezrelý, nespokojný so sebou, želá si prekonať niektoré 
nevýhody a je neistý. Vels (1983) uvádza medzi iným nevedomé želanie 



sebazničenia, silný pocit viny pre nadmerné dramatizovanie svojich nedostatkov 
(napr. v prípade častej masturbácie). 

Obkolesený podpis je prejavom nedôvery, strachu, podvodu a pocitu 
menejcennosti. Marne (1981) v tejto súvislosti pripomína, že taký podpis indikuje tiež 
silné samovražedné alebo vražedné tendencie. V ponímaní Ramos-Gascón (1996) je 
to časté v prípade osôb závislých na matke a so symbiotickou tendenciou silných 
citových požiadaviek smerom na partnera, 
      Najjednoduchším prídavkom k podpisu je bodka. Vo väčšine prípadov sa 
nachádza na konci podpisu a znamená jeho záver – Koren (2000). Je to znak 
egocenrizmu, „svet končí so mnou!“ – Callery (1989). Podľa Mistríka (1995) môže to 
byť aj konštatácia, že taký som a hotovo (podpis je samostatne stojatá veta a tak sa 
aj píše, ale bez bodky). 

Meno je niečo veľmi intímne hlavne pre ženu, ktorá výdajom získava nové 
priezvisko. Preto sa dá usudzovať z odstupu a veľkosti mena a priezviska spokojnosť 
alebo nespokojnosť, hrdosť, slobodu alebo utláčanie vo vzťahu k partnerovi. 
Všeobecne tiež platí, že čím je meno napísané výraznejšie a väčšími písmenami, 
tým autor viac túži po uznaní. Ak je zreteľnejšie napísané priezvisko, potom ide 
o pisateľa so zmyslom pre tradičné hodnoty a rád sa stará o rodinu. 

Gille ex Vels (1983) uvádza kurióznu štatistiku podpisov, podľa ktorej 80 % 
inžinierov vo Francúzsku predstavuje introvertné myslenie (so sekundárnou funkciou 
cítenie) na rozdiel od inžinierov v USA, kde prevláda extrovertné myslenie. Podľa 
Callery (1989) v dnešných časoch sa zvykne hlavne podpisovať plným menom 
a priezviskom.  

Symbolické prejavy v podpise vo vzťahu k sexu prezentuje na niektorých veľmi 
ilustratívnych ukážkach napr. Bernard (1985). Zato Ramos-Gascón (1986) sa 
podrobnejšie zaoberá sexualitou nielen v podpise. Rozlišuje samotný podpis 
a prídavok, pričom vlastný podpis sa vzťahuje na sexuálnu realitu, teda jeho 
partikulárnu formu v každodennom živote kombinovanú inštinktívne so stupnicou 
hodnôt (morálna normatíva). Na druhej strane prídavok prináleží viac do sveta 
fantázie a informuje ako by si pisateľ predstavoval svoj sexuálny život.  

Obecne je možno tvrdiť, že ak prevláda podpis nad prídavkom, potom indikuje 
normálne adaptovanú sexualitu a pisateľ v skutočnosti používa fantáziu ako citový 
element s cieľom ju obohatiť. V prípade prevahy prídavky nad podpisom je obava, že 
pisateľ dáva prednosť svojim želaniam a dostáva sa do bolestivého konfliktu 
s realitou. Je to častý prípad pre 15 – 25 ročných ľudí (hlavne u žien), ktorí majú 
tendenciu sa zamilovať a vypracovávať si sexuálne fantázie bez väčšieho 
fundamentu. Treba brať tiež v úvahu, že tlak a uhly smerom vpravo, ako vo vlastnom 
podpise tak i prídavku, sa viažu na sadizmus a naopak torzie, chyby v ťahu a uhly 
doľava poukazujú na masochizmus. 

Neraz sa v podpisoch alebo rukopise objavujú symboly, ktoré úzko súvisia s 
povolaním pisateľa. Osoby literárne činné často píšu skriptom, v prípade hudobníkov 
sa stretávame s tvarmi podobných notám a obchodníci majú niektoré písmena 
pripomínajúce číslice. Náboženskí fanatici nezriedka používajú symbol kríža. 
Pekným príkladom je tiež podpis Pelého s nápadným symbolom futbalovej lopty 
alebo Niki Laudu v tvare pretekárskeho auta. Rovnako v podpise Dominika Hrbatého 
je evidentný symbol tenisovej rakety (mimochodom je tiež ich zberateľom).  

Xandró (1974) doporučuje v takýchto prípadoch podpisu použiť slovník symbolov. 
Ak sa teda v podpise objaví symbol korešpondujúci s pracovnou činnosťou, profesiou 
a pod., je to potom možné interpretovať ako ašpiráciu a želanie profesionálneho 
zlepšenia. Treba však povedať, že podpisy vyslovene symbolické sú pomerne 



zriedkavé a asi by nebolo správne hľadať v podpisoch symboliku za každú cenu. 
Viñals – Luz Puente (1999) uvádzajú prípady symbolických podpisov, ktoré nazvali 
napr. “tornádo, lebka, mesiac, hora, tvár, slona”, alebo označili ako “zašívanie rany 
chirurgom, nástroje” a iné). 
 
Záver 
 Podpis samotný alebo vo vzťahu k rukopisu predstavuje veľmi zložitý okruh 
problémov. Vôbec nie je možné na niekoľkých stranách podať čo i len 
reprezentatívny výber z najrozličnejších prípadov. Preto autor tohto príspevku ho 
chápe len v zmysle vyjadrenom v nadpise, teda iba ako niekoľko poznámok a 
príspevok do tejto problematiky so snahou zapracovať prístupy autorov, ktorí sú 
hádam menej známi našej grafologickej verejnosti. To však vôbec nevyčerpáva 
početné, žiaľ aj nedostupné, literárne zdroje k veľmi interesantnej časti grafologickej 
náuky zaoberajúcej sa podpisom. Zámerne neilustrujem spomínané prípady 
ukážkami napriek bohatému archívu (sú nakoniec spomínané viac-menej len 
bežnejšie formy podpisov), lebo vo väčšine prípadov by bolo nemožné získať 
povolenia na uverejnenie a aj tak by bolo potrebné prevziať v niektorých odvolávkach 
vyobrazenia zo spomínaných prác, čo je nateraz v našich podmienkach len veľmi 
ťažko dosiahnuteľné.    
 Treba si tiež uvedomiť, že čoraz viac sa budeme v bežnom obchodnom či 
súkromnom styku stretávať s textami písanými na počítači, kde jedinou možnosťou 
nahliadnuť trocha do vnútra pisateľa bude práve jeho podpis. Dokonca aj ten bude 
často pripojený elektronicky, teda naskenovaný a vytlačený. Stratia sa tak mnohé 
jedinečné charakteristiky charakterizujúce autora, predovšetkým tlak a ťah. Napriek 
tomu však jedinečnosť podpisu, jeho dôležitosť  a autentickosť v mnohých oblastiach 
života sa nezmení. Preto aj to je dôvod venovať podpisom primeranú pozornosť a 
byť pripravenými na tento civilizačný trend v spoločnosti. 
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