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CO JE SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE?

Pokud je nám známo, Aristoteles byl první seriózní myslitel, kter˘ zfor-
muloval nûkteré základní zásady sociálního vlivu a pfiesvûdãení. Aãko-
li fiekl, Ïe ãlovûk je tvor spoleãensk˘, není pravdûpodobné, Ïe byl prv-
ní, kdo udûlal tento postfieh. Kromû toho je docela moÏné, Ïe nebyl
první, kdo Ïasl nad pravdou tohoto tvrzení a souãasnû si lámal hlavu
nad jeho jednoduchostí a neuchopitelností. I kdyÏ je urãitû pravda, Ïe
lidé jsou tvorové spoleãen‰tí, jsou jimi i spousty jin˘ch stvofiení od mra-
vencÛ a vãel aÏ po koãky a opice. Co znamená tvrzení, Ïe lidé jsou „tvo-
rové spoleãen‰tí“? Podívejme se na nûkteré konkrétní pfiíklady:

Student vysoké ‰koly, kter˘ se jmenuje Sam, a ãtyfii jeho známí se dí-
vají na projev prezidentského kandidáta v televizi. Na Sama dûlá pfiíz-
niv˘ dojem; líbí se mu víc neÏ jeho protikandidát, neboÈ je otevfien˘. Po
projevu jeden z ostatních studentÛ tvrdí, Ïe není stoupencem tohoto
kandidáta, neboÈ ho povaÏuje za naprostého pokrytce, a preferuje pro-
tikandidáta. V‰ichni ostatní s ním okamÏitû souhlasí. Sam vypadá
zmatenû a ponûkud rozru‰enû. Nakonec zadrmolí sv˘m znám˘m:
„Myslím si, Ïe nebude tak otevfien˘, jak jsem doufal.“

Uãitelka na základní ‰kole stojí pfied svou tfiídou a ptá se: „Kolik je ‰est
a devût a ãtyfii a jedenáct?“ Dívka ve ãtvrté lavici je nûkolik vtefiin zma-
tená z otázky, váhá, zkusmo se pfiihlásí, a kdyÏ je vyvolána, zajíkavû
odpoví: „Tfiicet?“ Uãitelka pfiik˘vne, usmûje se na ni a fiekne: „Dobrá
práce, Carol,“ a na ãelo jí nalepí zlatou hvûzdu. Pak se zeptá tfiídy: 
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„Kolik je sedm a ãtyfii a osm a tfii a deset?“ Carol, aniÏ by ztrácela ãas,
vyskoãí na nohy a zakfiiãí: „Tfiicet dva!“

âtyfilet˘ kluk dostane k narozeninám buben na hraní. Po nûkolika mi-
nutách bubnování ho odsune stranou a ostentativnû si ho nûkolik dal-
‰ích t˘dnÛ nev‰ímá. Jednoho dne pfiijde na náv‰tûvu jeho kamarád,
vezme buben a chce si s ním hrát. Mal˘ „majitel“ najednou vytrhne bu-
ben kamarádovi z rukou a zaãne si s ním hrát, jako by to byla vÏdy je-
ho oblíbená hraãka.

Desetileté dûvãe se nezfiízenû oddává pojídání dvou misek cereálií
Wheaties, protoÏe olympijsk˘ vítûz v gymnastice tento v˘robek schva-
luje a tvrdí, Ïe gymnastickou zruãnost má zãásti díky konzumaci cere-
álií této konkrétní znaãky.

Majitel obchodu, kter˘ strávil cel˘ svÛj Ïivot v malém mûsteãku
v Montanû a nikdy se nesetkal se skuteãn˘mi, Ïiv˘mi ãernochy, „ví“,
Ïe nejsou inteligentní, Ïe jsou líní a Ïe se nadmíru oddávají sexu.

Charlie, student posledního roãníku na stfiední ‰kole, se v nedávné do-
bû pfiestûhoval do nového mûsta. Aãkoli dûti ve ‰kole se k nûmu cho-
vají zdvofiile, nejsou pfiíli‰ pfiátelské. Cítí se b˘t osamûl˘, nejist˘ a ne-
zajímav˘. Jednoho dne se bûhem polední pfiestávky octne u tabule se
dvûma spoluÏaãkami. Jedna z nich je pfiátelská, pfiitaÏlivá, inteligentní
a plná Ïivota. Obdivoval ji a snil o ní. Nûkolik t˘dnÛ touÏil po pfiíleÏi-
tosti promluvit si s ní. Druhá dívka není tak pfiitaÏlivá. Charlie si ne-
v‰ímá atraktivního dûvãete sv˘ch snÛ a pustí se do rozhovoru s její ka-
marádkou.

Studentka prvního roãníku vysoké ‰koly, která se jmenuje Debbie, ob-
drÏí dopis na rozlouãenou od svého dlouholetého pfiítele. I kdyÏ vÏdy
byla py‰ná na to, Ïe si udrÏuje linii a chová se rozumnû, odmítnutí ji
uvede do záchvatu pfiejídání, bûhem nûhoÏ spotfiebuje za víkend nû-
kolik krabic su‰enek, ãajového peãiva a fíkového závinu. Navíc, i kdyÏ
patfií mezi nejlep‰í studenty v roãníku na strojní fakultû, vyletí ze
zkou‰ky z matematiky, v níÏ bûÏnû vyniká.

Bûhem války ve Vietnamu nûkolik set studentÛ ze Státní univerzity
v Kentu proti válce demonstrovalo – coÏ byl v tûchto pohnut˘ch do-
bách na‰í historie na vysok˘ch ‰kolách bûÏn˘ jev. Z nûjakého nevy-
svûtlitelného dÛvodu Národní garda Ohia povûfiená udrÏením klidu
v tûchto univerzitních prostorách zaãala stfiílet a zabila ãtyfii studenty.
Po této tragédii místní uãitelka na stfiední ‰kole prohlásila, Ïe zastfielení
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studenti si zaslouÏili zemfiít. Pronesla tato slova, aãkoli si byla dobfie
vûdoma, Ïe nejménû dvû z obûtí se demonstrace nezúãastnily a v dobû
stfielby mírumilovnû kráãely univerzitními prostorami. Samozfiejmû
pokraãovala, Ïe „kaÏd˘, kdo se objeví na ulicích mûsta Kent s dlouh˘-
mi vlasy, ve ‰pinavém odûvu nebo naboso, si zasluhuje b˘t zastfielen“.1

KdyÏ reverend Jim Jones svolal své pfiívrÏence, shromáÏdilo se u nûj
více neÏ 900 ãlenÛ kolonie Peoples Temple (pozn. pfiekl.: náboÏenská
sekta v Jonestownu v Guyanû pod vedením reverenda Jima Jonese).
Vûdûl, Ïe nûkolik pfiíslu‰níkÛ kongresové vy‰etfiovací strany bylo za-
vraÏdûno a Ïe nedotknutelnost a izolace Jonestownu budou brzy po-
ru‰eny. Jones prohlásil, Ïe nade‰el ãas, kdy musí zemfiít. Byly pfiipra-
veny nádoby s jedem a mezi pouze ojedinûl˘mi v˘kfiiky protestu nebo
odporu podali otcové a matky sv˘m kojencÛm a dûtem osudovou
smûs, kterou vypili i sami, lehli si vedle sebe a ãekali na smrt.

Dne 20. dubna 1999 se po chodbách a ve tfiídách stfiední ‰koly Colum-
bine v Littletonu v Coloradu rozlehl zvuk stfieln˘ch ran. Dva studenti
ozbrojení útoãn˘mi zbranûmi a v˘bu‰ninami fiádili jako pominutí, za-
bili uãitele a nûkolik spoluÏákÛ. Pak otoãili zbranû proti sobû. KdyÏ se
koufi rozplynul, 15 lidí bylo mrtv˘ch (vãetnû stfielcÛ) a 23 hospitalizo-
van˘ch, mnozí s tûÏk˘mi zranûními.

Mary se právû doÏila 9 let. K narozeninám dostala kompletní soupra-
vu na peãení a vafiení znaãky Suzie Homemaker s „vlastní malou trou-
bou“. Rodiãe jí vybrali tento dárek, neboÈ se zdálo, Ïe se moc zajímá
o vafiení, a pofiád pomáhala mamince prostfiít stÛl, pfiipravit jídlo
a uklidit dÛm. „Není to úÏasné,“ fiíká táta Mary, „jak se ve vûku deví-
ti let uÏ zajímá o práci hospodyÀky? Holãiãky musí mít vedení do-
mácnosti v genech. Feministky nevûdí, o ãem mluví.“

MÛj pfiítel z klukovsk˘ch let George Woods je Afroameriãan. KdyÏ
jsme ve ãtyfiicát˘ch letech spolu vyrÛstali v Massachusetts, vnímal sám
sebe jako „barevného kluka“ a mûl pocit ménûcennosti ve vztahu ke
sv˘mi bíl˘m kamarádÛm.2 Pro tento pocit existovalo mnoho dÛvodÛ.
To, Ïe bílá spoleãnost zacházela s Georgem jako s ménûcenn˘m, mûlo
na nûj samozfiejmû pfiím˘ vliv. ¤ada jin˘ch skupin ho v tomto smûru
ovlivnila nepfiímo. V té dobû se George mohl bavit tím, Ïe si zapnul rá-
dio a poslouchal Amos ‘n’ Andy, mimofiádnû populární rozhlasovou
show, v níÏ byli dospûlí ãerno‰i vylíãeni jako naivní dûti, jako hloupá,
líná a negramotná, ale celkem roztomilá – zdomácnûlá zvífiata. V rolích
ãernochÛ vystupovali samozfiejmû bílí herci. Ve filmech mohl George
vidût stereotypního „barevného muÏe“, obvykle fiidiãe nebo nûjakého
jiného podfiízeného. Ve standardní zápletce mûl barevn˘ muÏ 
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doprovázet bílého hrdinu do stra‰idelného domu, kde usly‰el podiv-
n˘, zlovûstn˘ zvuk: Kamera zabírala zblízka obliãej barevného muÏe;
oãi se mu roz‰ífiily hrÛzou a jeãel: „Feetsi, ukaÏte, co umíte!“ a prorazil
dvefie, aniÏ by ztrácel ãas jejich otevfiením. MÛÏeme se pouze dohado-
vat, co George zaÏíval, kdyÏ se díval na takové filmy spolu se sv˘mi
bíl˘mi kamarády.

Vûci se mûní. Napfiíklad, i kdyÏ diskriminace a nespravedlivost jsou
ve velké mífie je‰tû pofiád souãástí na‰í spoleãnosti, vnuci a vnuãky 
George Woodse, ktefií vyrÛstají ve 21. století, se uÏ nesetkávají s tako-
v˘mi ústrky jako George. Hromadné sdûlovací prostfiedky v souãasné
dobû vykreslují ãernochy v rolích, které nejsou v˘luãnû podfiadné. Kon-
cem 20. století zaãali b˘t lidé hrdí na to, Ïe jsou ãerno‰i, a objevil se zá-
jem o afroamerické dûjiny a kulturu a nad‰ení pro nû. A v roce 2008 po-
krok vyvrcholil ve zvolení Baracka Obamy prvním afroamerick˘m
prezidentem. Spoleãnost ovlivÀuje Georgeovy vnuky a vnuãky úplnû
jin˘m zpÛsobem neÏ George.

I kdyÏ se vûci mûní, nemûli bychom se uspokojit vírou, Ïe v‰echny
zmûny se vyvíjejí pfiímoãar˘m a humanistick˘m smûrem. Dne 30. srp-
na 1936 jedno letadlo bombardovalo Madrid. Bylo nûkolik ranûn˘ch,
ale nikdo nezahynul. Svût byl naprosto ‰okován pfiedstavou, Ïe na mûs-
to pfieplnûné lidmi nûkdo zaútoãil ze vzduchu. Úvodníky v novinách
po celém svûtû vyjadfiovaly v‰eobecné zdû‰ení a rozhofiãení obãanÛ.
Pouze o 9 let pozdûji svrhla letadla USA atomové bomby na Hiro‰imu
a Nagasaki. Bylo zabito více neÏ 200 000 lidí a nespoãetné tisíce utrpû-
ly tûÏká zranûní. Krátce poté anketa ukázala, Ïe pouze 4,5 procenta oby-
vatel USA bylo toho názoru, Ïe jsme tyto zbranû nemûli pouÏít, a udi-
vujících 22,7 procenta mûlo za to, Ïe jsme jich mûli pouÏít mnohem víc
a dfiív, neÏ Japonsko mûlo moÏnost kapitulovat. Bûhem tûchto 9 let se
oãividnû stalo nûco, co ovlivnilo mínûní lidí.

DEFINICE

Co je sociální psychologie? MoÏné jsou mnohé definice. Namísto uve-
dení nûkter˘ch z nich by moÏná bylo pouãnûj‰í, aby tato oblast byla vy-
mezena obsahem. Pfiíklady uvedené na pfiedcházejících stránkách jsou
ilustracemi sociálnûpsychologick˘ch situací. Jakkoli mohou b˘t tyto 
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situace odli‰né, obsahují jeden spoleãn˘ faktor: sociální vliv. Názor Sa-
mov˘ch kamarádÛ na prezidentského kandidáta ovlivnil SamÛv úsu-
dek (nebo pfiinejmen‰ím jeho vefiejné prohlá‰ení t˘kající se tohoto
úsudku). Odmûna udûlená uãitelkou ovlivnila rychlost a prÛbojnost
Caroliny reakce ve tfiídû. âtyfilet˘ kluk shledal svÛj buben pfiitaÏlivûj‰í
kvÛli bezdûãnému vlivu zájmu svého kamaráda. Na druhé stranû vliv
olympijského vítûze na na‰i dívku pojídající cereálie Wheaties nebyl ani
zdaleka tak bezdûãn˘; spí‰e byl zámûrnû urãen k tomu, aby ji motivo-
val v pfiesvûdãení rodiãÛ, Ïe jí mají kupovat cereálie Wheaties. Majitel
obchodu z Montany se urãitû nenarodil s nelichotiv˘m stereotypem ãer-
nochÛ ve své hlavû; nûkdo mu ho tam nûjak nasadil. Záchvat pfiejídání
Debbie a ‰patné v˘sledky mûly co dûlat s tím, Ïe byla odmítnuta – ale
jak to pfiesnû funguje? To, Ïe si Charlie nev‰ímal dívky sv˘ch snÛ, mû-
lo urãitû nûco spoleãného s jeho obavou z odmítnutí, z vlastního pocitu
ze sebe a s jeho pfiedpokladem, která ze dvou dívek ho spí‰e odmítne.
Jak ukazuje chování Debbie, odmítnutí mÛÏe mít dalekosáhlé následky.
MÛÏe b˘t, Ïe odmítnutí a poníÏení hrály rovnûÏ roli v bûsnícím zabíje-
ní na stfiední ‰kole Columbine. Stejnû tak i stfiedo‰kolská uãitelka v Ken-
tu v Ohiu dospûla k pfiesvûdãení, Ïe nevinní lidé si zasluhují zemfiít, coÏ
je fascinující a hrÛzné; pro tentokrát jednodu‰e fieknûme, Ïe toto pfie-
svûdãení bylo pravdûpodobnû ovlivnûno její vlastní nepfiímou spoluvi-
nou na tragick˘ch událostech na univerzitní pÛdû. Více znepokojující
otázka vypl˘vá z událostí v Jonestownu a Columbine. Jaké síly mohou
pfiimût rodiãe otrávit vlastní dûti a pak si vzít Ïivot? Co to je, co vede
dospívající mladíky k zabití sv˘ch spoluÏákÛ? A zase jde o sloÏité otáz-
ky, na nûÏ, jak doufám, poskytnu odpovûì v dal‰ích ãástech této knihy.

KdyÏ odboãíme k malé Mary a její soupravû pro hospodyÀky znaã-
ky Suzie Homemaker, dokáÏeme si pfiedstavit, proã její táta tvrdí, Ïe
„vedení domácnosti“ je geneticky podmínûné. Je ov‰em mnohem
pravdûpodobnûj‰í, Ïe Mary byla od útlého dûtství odmûÀována a po-
vzbuzována vÏdy, kdyÏ projevila zájem o takové tradiãnû Ïenské vûci
jako vafiení, ‰ití a panenky – a to v mnohem vût‰ím rozsahu, neÏ kdyÏ
vyjádfiila zájem o fotbal, box nebo chemii. Je rovnûÏ dÛvodné pfiedpo-
kládat, Ïe kdyby Maryin mlad‰í bratr projevil zájem o „práci hospo-
dyÀky“, nedostal by k narozeninám jako hraãku kuchyÀskou soupra-
vu. A také jako v pfiípadû mladého Georgea Woodse, kter˘ mûl pocit
ménûcennosti vÛãi sv˘m kamarádÛm, i Maryino sebehodnocení mohly
vytváfiet hromadné sdûlovací prostfiedky, které mûly sklon pfiedstavovat
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Ïeny v tradiãnû „Ïensk˘ch“ rolích: Ïena v domácnosti, sekretáfika, zdra-
votní sestra, uãitelka. Porovnáme-li George Woodse s jeho vnouãaty, vi-
díme, Ïe sebehodnocení ãlenÛ men‰inové skupiny se mÛÏe zmûnit a ty-
to zmûny mohou ovlivnit hromadné sdûlovací prostfiedky a mohou b˘t
ovlivnûny hromadn˘mi sdûlovacími prostfiedky a zmûnami v chování
v‰eho obyvatelstva. Názornû to ukázaly názory AmeriãanÛ na pouÏití
atomov˘ch zbraní v roce 1945.

Na pfiedcházející stránce se vyskytuje pojem sociální vliv. A ten se
stává na‰í pracovní definicí sociální psychologie: vliv, kter˘ mají lidé na
pfiesvûdãení, pocity a chování druh˘ch lidí. S pouÏitím této definice se
budeme snaÏit pochopit jevy popsané v pfiedcházejících pfiíkladech. Jak
jsou lidé ovlivÀováni? Proã akceptují vliv, nebo jinak fieãeno, co z toho
mají? Jaké jsou promûnné veliãiny, které zvy‰ují nebo sniÏují sociální
vliv? Má tento vliv trval˘ úãinek, nebo je pouze doãasn˘? Jaké jsou pro-
mûnné veliãiny, které zvy‰ují nebo sniÏují trvaní úãinkÛ sociálního vli-
vu? Lze stejné zásady rovnou mûrou uplatnit na postoje stfiedo‰kolské
uãitelky v Kentu v Ohiu a na upfiednostÀování hraãek mal˘mi dûtmi?
Jak se to stane, Ïe jeden ãlovûk má v oblibû jiného ãlovûka? Dûje se tak
stejn˘mi procesy, jako kdyÏ zaãneme mít rádi na‰e nové sportovní au-
to nebo krabici cereálií Wheaties? Jak si ãlovûk vytvofií pfiedsudky vÛãi
nûjaké etnické nebo rasové skupinû? Je to blízké k zálibû – ale obrácenû –,
nebo to zahrnuje úplnû odli‰n˘ soubor psychologick˘ch procesÛ?

Vût‰ina lidí se o otázky tohoto druhu zajímá. JelikoÏ my jako lidské
bytosti trávíme mnoho ãasu vzájemnou souãinností s jin˘mi lidmi –
jsme jimi ovlivÀováni, ovlivÀujeme je, tû‰í nás, baví nás, zarmucují nás
a zlobí – je pfiirozené, Ïe si rozvíjíme hypotézy o sociálním chování.
V tomto smyslu jsme v‰ichni amatér‰tí sociální psychologové. Aãkoli
vût‰ina amatérsk˘ch sociálních psychologÛ zkou‰í tyto hypotézy
k vlastní spokojenosti, tyto „zkou‰ky“ postrádají pfiesnost a nestrannost
peãlivého vûdeckého bádání. V˘sledky vûdeckého v˘zkumu jsou ãasto
totoÏné s tím, co vût‰ina lidí „ví“, Ïe je pravda. Není to pfiekvapující;
konvenãní moudrost je zpravidla zaloÏena na pfiesn˘ch pozorováních,
která vydrÏela zkou‰ku ãasem.

Ve skuteãnosti, kdyÏ ãtete v˘sledky experimentÛ v této knize, po-
myslíte si: „To je pfiece zfiejmé – proã vynakládají ãas a peníze, aby to
objevili?“ Je nûkolik dÛvodÛ, proã dûláme experimenty, jejichÏ v˘sled-
ky se ãasto nezdají b˘t pfiekvapivé. Je to proto, Ïe v‰ichni jsme náchyl-
ní mít tzv. pfiedsudky zpûtného ohlédnutí (hindsight bias). Jde o na‰i
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tendenci pfieceÀovat vlastní schopnost pfiedpovídat budoucí v˘sledek
události, kdyÏ uÏ ho známe – fiíkáme „já to vûdûl!“. Napfiíklad v˘zkum
ukázal, Ïe pokud se lidí ptáte den po volbách, koho typovali jako vítû-
ze, témûfi vÏdy jsou pfiesvûdãeni, Ïe vybrali skuteãného vítûze – i kdyÏ
den pfied volbami by jejich pfiedpovûdi nebyly vÛbec tak pfiesné.4 Po-
dobnû se v˘sledek experimentu témûfi vÏdy jeví více pfiedvídateln˘,
kdyÏ uÏ máme v˘sledky v ruce, neÏ kdyby nás poÏádali, abychom je
pfiedpovûdûli, aniÏ bychom tûÏili z minulé zku‰enosti.

Kromû toho je dÛleÏité provádût v˘zkum – i kdyÏ v˘sledky vypadají
zfiejmé –, neboÈ mnoho vûcí, o nichÏ víme, Ïe jsou pravdivé, se po peãlivém
bádání ukáÏí jako chybné. Zdá se napfiíklad rozumné pfiedpokládat, Ïe li-
dé, kter˘m hrozí pfiísn˘ trest za nûjaké chování, by se nakonec mohli nau-
ãit neÏádoucím chováním opovrhovat. KdyÏ se v‰ak tento pfiedpoklad
zkou‰í empiricky, ukáÏe se jako chybn˘. Lidé, kter˘m hrozí mírn˘ trest, si
rozvinou odpor k zakázanému chování; lidé, ktefií jsou pfiísnû potrestáni,
vykazují dokonce mírné zv˘‰ení záliby v zakázaném chování. Podobnû by
se vût‰ina z nás na základû vlastních zku‰eností domnívala, Ïe kdyÏ za-
slechneme nûkoho, jak (za na‰imi zády) o nás hezky mluví, budeme mít –
za jinak stejn˘ch podmínek – tendenci mít toho ãlovûka rádi. Ukazuje se,
Ïe je to pravda. Ale stejnû tak je pravda, Ïe máme sklon oblíbit si toho ãlo-
vûka dokonce je‰tû víc, kdyÏ nûkteré poznámky, které jsme zaslechli, ne-
jsou vÛbec hezké. O tomto jevu bude více fieãeno v dal‰ích kapitolách.

Ve snaze pochopit lidské sociální chování mají profesionální sociál-
ní psychologové velkou v˘hodu pfied vût‰inou amatérsk˘ch sociálních
psychologÛ. I kdyÏ my profesionálové, podobnû jako amatéfii zaãínáme
obvykle s peãliv˘m pozorováním, jsme schopni zajít daleko za jeho hra-
nice. Nemusíme ãekat, neÏ se vûci stanou, abychom mohli pozorovat,
jak lidé reagují; ve skuteãnosti mÛÏeme situace navozovat. To zname-
ná, Ïe sociální psychologové mohou provést experiment, v nûmÏ jsou
spousty lidí vystaveny konkrétním událostem (napfiíklad velká nebo
malá hrozba; zaslechnutí hezk˘ch vûcí nebo zaslechnutí kombinace
hezk˘ch a o‰kliv˘ch vûcí). Navíc to mÛÏeme udûlat v situacích, v nichÏ
lze udrÏet vnûj‰í podmínky stále stejné, aÏ na konkrétní události, které
se zkoumají. Profesionální sociální psychologové mohou proto vyvodit
závûry na základû mnohem pfiesnûj‰ích a poãetnûj‰ích údajÛ, neÏ má
k dispozici amatérsk˘ sociální psycholog, kter˘ je závisl˘ na pozorová-
ní událostí vyskytujících se náhodnû a za sloÏit˘ch okolností, kdy se
souãasnû dûje mnoho jin˘ch vûcí.

Co je sociální psychologie?
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Témûfi v‰echny údaje pfiedloÏené v této knize jsou zaloÏeny na ex-
perimentálních dÛkazech. Proto je dÛleÏité, aby ãtenáfi: 1. rozumûl to-
mu, co tvofií experiment v sociální psychologii, a 2. pochopil v˘hody,
nev˘hody, etické problémy, vzru‰ení, starosti a znepokojení spojené
s tímto dobrodruÏstvím. I kdyÏ je porozumûní experimentálním meto-
dám dÛleÏité, rozhodnû není podstatné pro pochopení vûcného materi-
álu prezentovaného zde. Proto je kapitola „Sociální psychologie jako
vûda“ v této knize poslední. Jako ãtenáfi si mÛÏete tuto kapitolu dÛ-
kladnû prostudovat, neÏ budete pokraãovat ve ãtení knihy (pokud pre-
ferujete pochopení formální stránky vûci, neÏ se ponofiíte do vûcného
materiálu), nebo si ji mÛÏete pfieãíst kdykoli, kdyÏ budete procházet tu-
to knihu – jakmile vzbudí vá‰ zájem.

LIDÉ, KTE¤Í DùLAJÍ BLÁZNIVÉ VùCI, 
NEMUSÍ B¯T NEVYHNUTNù BLÁZNI

Sociální psycholog zkoumá sociální situace, které ovlivÀují chování li-
dí. Nûkdy jsou tyto pfiirozené situace natolik nátlakové, Ïe zpÛsobí cho-
vání lidí, které snadno oznaãíme za abnormální. KdyÏ fiíkám lidé, mám
na mysli velké mnoÏství lidí. Podle mého názoru nezv˘‰í na‰e pocho-
pení lidského chování, pokud tyto lidi klasifikujeme jako psychotické.
Je mnohem úãelnûj‰í snaÏit se porozumût povaze situace a procesÛm,
které zpÛsobují vznik takového chování. Pfiivádí nás to k prvnímu
Aronsonovu zákonu:

Lidé, ktefií dûlají bláznivé vûci, nemusí b˘t nevyhnutnû blázni.

Vezmûme si jako názorn˘ pfiíklad uãitelku z Ohia, která tvrdí, Ïe
ãtyfii studenti Státní univerzity v Kentu si zaslouÏili zemfiít. Myslím, Ïe
nebyla jediná s tímto pfiesvûdãením – a i kdyÏ v‰ichni lidé s tímto pfie-
svûdãením mohou b˘t choromyslní, já o tom pochybuji. Kromû toho se
domnívám, Ïe jejich klasifikace jako psychotick˘ch nezvy‰uje pfiíli‰ na-
‰e chápání tohoto jevu. Podobnû se po zabíjení na Státní univerzitû
v Kentu roznesla fáma, Ïe zavraÏdûné dívky byly stejnû tûhotné – tak-
Ïe bylo boÏí poÏehnání, kdyÏ zemfiely – a Ïe v‰ichni ãtyfii studenti byli
tak ‰pinaví a zav‰ivení, Ïe se zfiízencÛm márnice udûlalo ‰patnû, kdyÏ

Tvor spoleãensk˘
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prohlíÏeli jejich tûla. Tyto pomluvy byly samozfiejmû naprosto neprav-
divé. Ale podle Jamese Michenera5 se roz‰ífiily jako poÏár. Byli v‰ichni
lidé, ktefií vûfiili a ‰ífiili tyto fieãi, blázni? Dále v této knize pfiezkoumá-
me procesy vytváfiející takov˘ druh chování, k nûmuÏ je za správn˘ch
sociálnûpsychologick˘ch podmínek náchylná vût‰ina z nás.

Jedna moje b˘valá studentka Ellen Berscheidová zjistila, Ïe lidé ma-
jí tendenci vysvûtlovat o‰klivé chování udûlením nûjaké nálepky pa-
chateli („blázniv˘“, „sadistick˘“ a podobnû), ãímÏ vyluãují tohoto ãlo-
vûka z kruhu „nás ostatních slu‰n˘ch lidí“. Takto se nemusíme trápit
nad neÏádoucím chováním, neboÈ nemá nic spoleãného s námi, slu‰n˘-
mi lidmi. Podle Berscheidové nebezpeãí tohoto druhu my‰lení spoãívá
v tom, Ïe máme tendenci podceÀovat svou náchylnost k podlehnutí si-
tuaãním tlakÛm, které by mohly vytváfiet ‰patné chování, a vede spí‰e
k omezenému pfiístupu k fie‰ení sociálních problémÛ. Takové omezené
fie‰ení by mohlo konkrétnû zahrnovat zpracování souboru diagnostic-
k˘ch testÛ za úãelem urãení, kdo je lháfi, kdo je sadista, kdo je zkaÏen˘,
kdo je maniak. Sociální akce by pak mohla spoãívat ve vymezení tûch-
to lidí a jejich umístûní v pfiíslu‰n˘ch ústavech. Samozfiejmû netvrdím,
Ïe psychóza neexistuje nebo Ïe du‰evnû chofií lidé by se nemûli nikdy
umístit do ústavÛ. Ani neprohla‰uji, Ïe v‰ichni lidé jsou stejní a reagu-
jí na silné sociální tlaky bláznivû. Abych zopakoval, fiíkám, Ïe urãité si-
tuaãní promûnné veliãiny mohou mnohé z nás „normálních“ dospûl˘ch
vést k velmi nepfiístojnému chování. Je mimofiádnû dÛleÏité, Ïe se sna-
Ïíme pochopit tyto promûnné veliãiny a procesy, které vytváfiejí nepat-
fiiãné nebo destruktivní chování.

Názorn˘ pfiíklad by mohl b˘t uÏiteãn˘. Pfiem˘‰lejte o vûzení. Uva-
Ïujte o dozorcích. Co jsou zaã? Je moÏné, Ïe vût‰ina lidí by si vûzeÀské
dozorce pfiedstavovala jako drsné, tvrdé, necitlivé lidi. Nûktefií by je
mohli dokonce povaÏovat za kruté, despotické a sadistické.

Lidé, ktefií zastávají tento druh dispoziãního svûtonázoru, by moh-
li tvrdit, Ïe lidé se stávají dozorci, aby mûli pfiíleÏitost uplatÀovat svou
krutost s relativní beztrestností. Pfiedstavte si teì vûznû. Jací jsou? Bu-
fiiãi? Poslu‰ní? NezáleÏí na tom, jaké konkrétní pfiedstavy existují v na-
‰ich hlavách, dÛleÏité je, Ïe tam ty pfiedstavy máme – a vût‰ina z nás je
pfiesvûdãena, Ïe vûzni a dozorci se sv˘m charakterem a osobností od
nás ponûkud odli‰ují.

Co je sociální psychologie?
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MÛÏe to b˘t pravda, ale je to mnohem sloÏitûj‰í, jak ukázal nepfied-
vídanû boufiliv˘ prÛbûh experimentu. Philip Zimbardo a jeho kolegové
vytvofiili simulované vûzení v suterénu katedry psychologie na Stan-
fordské univerzitû. Do tohoto „vûzení“ pfiivedl skupinu normálních,
dospûl˘ch, odoln˘ch, inteligentních mlad˘ch lidí. Házením mince Zim-
bardo urãil polovinu z nich za vûznû a polovinu za dozorce a takto Ïili
nûkolik dnÛ. Co se stalo? Nechejme Zimbarda vyprávût to jeho vlastní-
mi slovy:

JiÏ po ‰esti dnech jsme museli na‰e fiktivní vûzení zavfiít, neboÈ to, co
jsme vidûli, bylo alarmující. UÏ nám nebo vût‰inû subjektÛ nebylo zfiej-
mé, kde konãili oni sami a kde zaãala jejich role. Vût‰ina se samozfiej-
mû stala „vûzni“ nebo „dozorci“ a uÏ nebyla schopna jasnû rozli‰ovat
mezi hraním role a sebou sam˘m. Do‰lo k v˘razn˘m zmûnám prak-
ticky v kaÏdém aspektu jejich chování, my‰lení a pocitech. Zku‰enosti
z vûznûní zniãily (doãasnû) za ménû neÏ t˘den celoÏivotní uãení; lid-
ské hodnoty byly potlaãeny, pojetí vlastní osobnosti bylo popfieno a na
povrch se dostala nejhor‰í, nejniãemnûj‰í, patologická stránka lidské
povahy. Byli jsme zdû‰eni, jelikoÏ jsme vidûli, jak nûktefií kluci („do-
zorci“) ohroÏují jiné kluky, jako kdyby byli bezcitná zvífiata, a libovali
si v krutosti, zatímco jiní kluci („vûzni“) se stali podlézav˘mi, odlid-
‰tûn˘mi roboty, ktefií pfiem˘‰leli pouze o útûku, vlastním pfieÏití a ros-
toucí nenávisti k dozorcÛm.7



2 
KONFORMITA

Jedním z dÛsledkÛ skuteãnosti, Ïe jsme tvorové spoleãen‰tí, je to, Ïe Ïi-
jeme ve stavu napûtí mezi hodnotami spojen˘mi s individualitou
a hodnotami souvisejícími s konformitou. James Thurber vyjádfiil cha-
rakteristiku konformity tímto popisem:

Najednou zaãal nûkdo utíkat. MoÏná Ïe si v tu chvíli prostû vzpomnûl
na schÛzku se svou Ïenou, na kterou se uÏ teì stra‰nû opozdil. AÈ to
bylo cokoli, utíkal v˘chodním smûrem po Broad Street (moÏná k res-
tauraci Maramor, oblíbenému místu setkání toho muÏe s jeho chotí).
Zaãal bûÏet i nûkdo jin˘, moÏná rozjafien˘ doruãovatel novin. Do klu-
su se pustil dal‰í ãlovûk, takov˘ korpulentní pán. V prÛbûhu deseti mi-
nut utíkal na High Street kaÏd˘, od centrálního nádraÏí aÏ po budovu
soudu. Jakési zamumlání se postupnû vykrystalizovalo do stra‰idelné-
ho slova „pfiehrada“. „Roztrhla se pfiehrada!“ Strach byl vyjádfien ve
slovech staré dámy v elektrickém vozíku nebo dopravního policisty ãi
malého kluka: Nikdo neví, kdo to fiekl první, a teì uÏ na tom opravdu
nezáleÏí. Náhle prchalo dva tisíce lidí. „Utíkejte v˘chodním smûrem!“
ozval se v˘kfiik v˘chodnû od fieky... „Jdûte na v˘chod! BûÏte na v˘-
chod!“ ·tíhlá, útlá Ïena s vydû‰en˘ma oãima a rozhodnou bradou pá-
dila za mnou stfiedem ulice. Nebyl jsem si jist, o co jde, nehledû na ve‰-
ker˘ kfiik. S urãitou námahou jsem Ïenu dohonil; aãkoli jí bylo více neÏ
padesát, byla v dobré formû, bûÏela dobfie a lehce a zdálo se, Ïe je ve
vynikající kondici. „Co se dûje?“ vybafl jsem. Vrhla na mû rychl˘ po-
hled, pak se znovu podívala dopfiedu a trochu zrychlila krok. „Mû se
neptejte, zeptejte se boha!“ odpovûdûla.1
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I kdyÏ je tato pasáÏ od Thurbera komická, v˘stiÏnû znázorÀuje lidi,
ktefií se pfiizpÛsobují. Jeden nebo dva jednotlivci zaãali utíkat z vlast-
ních dÛvodÛ; netrvalo dlouho a bûÏel kaÏd˘. Proã? ProtoÏe bûÏeli ostat-
ní. Podle Thurberovy historky, kdyÏ si prchající lidé nakonec uvûdomi-
li, Ïe pfiehrada nepovolila, cítili se velmi hloupû. O co hloupûji by se byli
cítili, kdyby se nebyli pfiizpÛsobili a pfiehrada by se skuteãnû roztrhla?
Je konformita dobrá, nebo ‰patná? V nejjednodu‰‰ím slova smyslu je to
absurdní otázka. Ale slova mají hodnotící v˘znam. TakÏe b˘t nazván in-
dividualistou nebo nonkonformistou má konotaci „dobrého“ ãlovûka.
Toto oznaãení vyvolává pfiedstavu Daniela Boonea, kter˘ stojí na vrcho-
lu hory s fiemenem pu‰ky pfies rameno, vítr mu ãechrá vlasy a v pozadí
zapadá slunce. Pokud o nûkom fiekneme, Ïe je konformní, pÛjde v na‰í
kultufie o oznaãení „nevhodného“ ãlovûka. Navozuje obraz fiady byro-
kratÛ odûn˘ch do ‰ed˘ch flanelov˘ch oblekÛ se stejn˘mi aktovkami, kte-
fií vypadají, jako by je vytvofiila nûjaká formiãka na vykrajování tûsta.

MÛÏeme v‰ak pouÏít souznaãná slova, která navozují úplnû jiné
pfiedstavy. Individualistu nebo nonkonformistu mÛÏeme nahradit de-
viantem; konformistu mÛÏeme zamûnit za t˘mového hráãe. Deviant
nám nijak nepfiipomíná Daniela Boonea na vrcholu hory a t˘mov˘ hráã
v nás nevyvolává pfiedstavu byrokrata vytvofieného formiãkou na vy-
krajování tûsta. Podíváme-li se na to trochu blíÏ, vidíme rozpor v tom,
jak˘ má na‰e spoleãnost názor na pfiizpÛsobení (t˘movou hru) a non-
konformismus (deviaci). Napfiíklad jedním z bestsellerÛ padesát˘ch let
byla kniha Johna F. Kennedyho Profily odvahy, v níÏ autor vychvaloval
nûkolik politikÛ za jejich odvahu odolat velkému tlaku a odmítnout pfii-
zpÛsobit se. Jin˘mi slovy fieãeno, Kennedy chválil lidi, ktefií odmítli b˘t
dobr˘mi t˘mov˘mi hráãi, ktefií odmítli hlasovat nebo jednat tak, jak to
od nich oãekávaly jejich politické strany nebo voliãi. Aãkoli si jejich jed-
nání vyslouÏilo Kennedyho uznání aÏ dlouho poté, co k nûmu do‰lo,
bezprostfiední reakce jejich kolegÛ nebyly ani zdaleka pozitivní. Non-
konformisté mohou b˘t chváleni historiky nebo zboÏÀováni ve filmech
ãi literatufie dlouho po projevení svého nonkonformismu, ale obvykle
se netû‰í velké úctû tûch lidí, jejichÏ poÏadavkÛm odmítli v danou do-
bu vyhovût. Tento postfieh má velkou podporu fiady experimentÛ v so-
ciální psychologii. Napfiíklad v klasickém pokusu Stanleyho Schachte-
ra2 se se‰lo nûkolik studentÛ, aby prodiskutovali popis pfiípadu
mladistvého delikventa jménem Johnny Rocco. Po pfieãtení pfiípadu by-
la kaÏdá skupina poÏádána, aby ho posoudila a navrhla, jak s Johnem



naloÏit, a to na stupnici v rozmezí od „velmi mírné zacházení“ na jedné
stranû aÏ po „velmi tvrdé zacházení“ na druhé stranû. Typická skupina
pozÛstávala zpravidla z devíti úãastníkÛ, z nichÏ ‰est bylo skuteãn˘ch
úãastníkÛ a tfii byli spolupracovníci experimentátora. Spolupracovníci
se stfiídali v hraní jedné ze tfií rolí, které si museli peãlivû nacviãit pfie-
dem: typického ãlovûka, kter˘ zaujímal stanovisko pfiizpÛsobené prÛ-
mûrnému stanovisku skuteãn˘ch úãastníkÛ; devianta, kter˘ zastával 
diametrálnû odli‰né stanovisko od obecného zamûfiení skupiny; a ne-
stálého ãlovûka, jehoÏ poãáteãní stanovisko bylo podobné deviantovu
stanovisku, ale kter˘ v prÛbûhu diskuse postupnû „pfie‰el“ na typické,
shodné stanovisko. V˘sledky jasnû ukázaly, Ïe osoba, která byla nejví-
ce oblíbená, byla typick˘m ãlovûkem, kter˘ se pfiizpÛsobil normû sku-
piny; deviant byl nejménû oblíben. Arie Kruglanski a Donna Webstero-
vá3 v posledním experimentu zjistili, Ïe kdyÏ nonkonformisté vyjádfiili
nesouhlasn˘ názor tûsnû pfied koncem (kdyÏ skupina uÏ mûla problém
s ukonãením debaty), byli odmítnuti je‰tû víc, neÏ kdyÏ vyjádfiili ne-
souhlasn˘ názor dfiív v diskusi.

Údaje tedy ukazují, Ïe „instituce“ nebo typická skupina má sklon
mít více ráda konformisty neÏ nonkonformisty. Je jasné, Ïe existují si-
tuace, v nichÏ je konformita velmi Ïádoucí a nonkonformita pfiedsta-
vuje naprostou katastrofu. Pfiedpokládejme napfiíklad, Ïe se najednou
rozhodnu, Ïe uÏ mû otravuje b˘t konformistou. Naskoãím tedy do au-
ta a zaãnu jezdit po levé stranû silnice – coÏ není velmi pfiizpÛsobiv˘
zpÛsob pfiedvádûní mého nebezpeãného individualismu a není to moc
korektní vÛãi vám, pokud náhodou jedete proti mnû (konformistick˘
styl) po stejné silnici. Zamyslete se podobnû nad rebelantskou dospíva-
jící dívkou, která koufií cigarety, zdrÏuje se dlouho venku, je tetovaná
nebo si dá schÛzku s nûjak˘m klukem pouze proto, Ïe ví, Ïe jeho rodi-
ãe by s tím nesouhlasili. Neprojevuje ani tolik nezávislosti jako anti-
konformismus, nemyslí na sebe, ale automaticky jedná v rozporu s pfiá-
ním nebo oãekáváním ostatních.

Na druhé stranû nehodlám tvrdit, Ïe konformita vÏdy napomáhá
pfiizpÛsobení a nonkonformita je vÏdy ‰patnû pfiizpÛsobivá. Kromû to-
ho dokonce i fundované a kultivované osoby na vedoucích pozicích
mohou podlehnout zvlá‰tním druhÛm tlakÛ na pfiizpÛsobení, které
jsou vlastní pfiijímání skupinov˘ch rozhodnutí. ZvaÏte tyto pfiíklady:
Albert Speer, vrcholov˘ poradce Adolfa Hitlera, popisuje okruh lidí 
kolem Hitlera za naprosto konformní – odchylka nebyla povolena. 
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V takovém ovzdu‰í se i nejbarbar‰tûj‰í aktivity zdají b˘t rozumné, ne-
boÈ absence opozice, která vytváfií iluzi jednomyslnosti, bránila jednot-
livci uvaÏovat o moÏnosti, Ïe by mohly existovat jiné volby.

Za normálních okolností jsou lidé, ktefií se obracejí zády k realitû, brzy
vystaveni posmûchu a kritice lidí kolem sebe. Ve tfietí fií‰i taková ná-
pravná opatfiení neexistovala. Naopak, kaÏd˘ sebeklam byl znásoben
jako v zrcadlovém sálu s kfiiv˘mi zrcadly a stával se opakovanû potvr-
zen˘m obrazem fantastického svûta snÛ, kter˘ uÏ nemûl Ïádn˘ vztah
k bezútû‰nému vnûj‰ímu svûtu. V tûchto zrcadlech jsem nemohl vidût
nic kromû svého vlastního, mockrát opakovaného obliãeje.4

Známûj‰í, ale moÏná ménû dramatick˘ pfiíklad se t˘ká nûkter˘ch
muÏÛ zapojen˘ch s dfiívûj‰ím prezidentem Richardem Nixonem a jeho
„palácovou stráÏí“ do ututlání aféry Watergate. MuÏi na vysok˘ch
vládních místech – z nichÏ mnozí byli právníci – se dopustili kfiivé pfií-
sahy, zniãili dÛkazy a bez rozmyslu rozdávali úplatky. Do‰lo k tomu,
pfiinejmen‰ím ãásteãnû, kvÛli uzavfienému okruhu lidí sdílejících jeden
názor, ktefií zaãátkem sedmdesát˘ch let obklopovali prezidenta. Tito
jednosmûrnû sm˘‰lející lidé zpÛsobili, Ïe odchylka byla prakticky ne-
myslitelná, dokud se kruh neroztrhl. Jakmile se roztrhl, zdálo se, Ïe nû-
kolik lidí (napfiíklad Jeb Stuart Magruder, Richard Kleindienst a Patrick
Grery) pohlíÏí na své nezákonné chování s úÏasem, jako by k nûmu do-
‰lo bûhem nûjakého zlého snu. John Dean to vyjádfiil takto:

V kaÏdém pfiípadû, kdyÏ si ráno vezmete noviny a pfieãtete si pfiíbûh
v novinách, kter˘ nahradil vãerej‰í pfiíbûh, zaãnete vûfiit, Ïe dne‰ní
zprávy jsou pravdivé. Tento proces vytvofiil ovzdu‰í neskuteãnosti
v Bílém domû, kter˘ panoval aÏ do samého konce. Opakovaná leÏ se
stává pravdou. KdyÏ se napfiíklad tisk dozvûdûl o odposlouchávání te-
lefonÛ novináfiÛ a zamûstnancÛ Bílého domu a naprosté popfiení se-
lhalo, tvrdilo se, Ïe jde o záleÏitost národní bezpeãnosti. Jsem si jist, Ïe
mnoho lidí bylo pfiesvûdãeno, Ïe odposlechy byly v zájmu národní
bezpeãnosti; nebyly. Bylo to vykonstruované zdÛvodnûní po zji‰tûní
této skuteãnosti. KdyÏ to v‰ak fiekli, chápete, Ïe tomu skuteãnû vûfiili.5

Dne 28. ledna 1986 raketoplán Challenger explodoval nûkolik vtefiin
po startu. Sedm astronautÛ, vãetnû civilní uãitelky, zahynulo v ohnivé
kouli koufie a plamenÛ. Bylo uãinûno rozhodnutí pokraãovat ve startu
nehledû na nedávnou katastrofu dfiívûj‰ího letu Challengeru a navzdory
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vytrval˘m námitkám a varování fundovan˘ch technikÛ t˘kajícím se
vadn˘ch tûsnicích krouÏkÛ na spojích nosn˘ch raket. Nebyli si klíãoví
pracovníci Státního úfiadu pro letectví a kosmonautiku (NASA) vûdo-
mi nebezpeãí, nebo nedbali o Ïivoty astronautÛ? Já o tom pochybuji.

Pravdûpodobnûj‰í vysvûtlení poskytuje fiada faktorÛ, které pfiispí-
vají k chybám v procesu rozhodování NASA. Za prvé, NASA uÏ usku-
teãnila dva tucty startÛ v podstatû se stejn˘m zafiízením. Se sv˘m pfie-
svûdãením podpofien˘m pfiedcházejícími úspûchy se vedoucí
pracovníci NASA zamûfiili na rozhodnutí „jít do toho“. Za druhé, funk-
cionáfii NASA byli podobnû jako vefiejnost plní nad‰ení, které obklopo-
valo start prvního civilisty (uãitelka Christa McAuliffeová) do vesmíru.

Dále podle hluboké anal˘zy Arie Kruglanského mûli vedoucí pra-
covníci NASA dal‰í praktické dÛvody, aby byli podvedeni vlastním
uvaÏováním, které se zakládalo na vlastních pfiáních: s ohledem na po-
tfiebu NASA zajistit financování z Kongresu pfiedvedením efektivnosti
a produktivity, s ohledem na intenzivní zájem vefiejnosti o program
„uãitelky ve vesmíru“ a s ohledem na pfiání NASA prokázat své tech-
nické schopnosti, byl „start kosmické rakety samozfiejmû více Ïádoucím
rozhodnutím neÏ zdrÏení startu. KaÏdá zmínka o pfiípadném selhání
systému by svûdãila o nutnosti utratit více penûz, coÏ byl závûr, kter˘
NASA povaÏovala za nepfiíjemn˘ ve svûtle svého závazku t˘kajícího se
efektivnosti nákladÛ a úspor.“

A nakonec v této atmosféfie nad‰ení a vnûj‰ích tlakÛ nikdo v NASA
nechtûl, aby se mu pfiipomínalo, Ïe mÛÏe dojít k jakékoli nehodû, takÏe
se to nepfiipomínalo. Na rozdíl od vedoucích pracovníkÛ NASA si in-
Ïen˘fii ve spoleãnosti Morton Thiokol (spoleãnost, která vyrábûla star-
tovací rakety na tuhé palivo) nedûlali starosti kvÛli politick˘m a eko-
nomick˘m dÛsledkÛm rozhodnutí a dopadÛm na styk s vefiejností.
Starali se o to, zda ta zatracená vûc bude fungovat – a s ohledem na tep-
loty pod bodem mrazu na raketodromu usilovnû vzná‰eli námitky pro-
ti startu.

Vrcholoví fiídicí pracovníci ve spoleãnosti Morton Thiokol v‰ak ne-
mûli takové ‰tûstí. Pro nû bylo v sázce víc neÏ úspû‰n˘ start. Nacházeli
se ve velkém rozporu. Na jedné stranû byli jako inÏen˘fii citliví na ná-
zory sv˘ch spolupracovníkÛ. Na druhé stranû jako vedoucí pracovníci
byli závislí na NASA kvÛli smlouvû s hodnotou pfiibliÏnû 400 milionÛ
dolarÛ za rok. âásteãnû tedy mûli sklon ztotoÏÀovat se se stejn˘mi oba-
vami, jaké mûli vedoucí pracovníci NASA. Robert Lund, technick˘ 
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viceprezident Thiokolu, podle své v˘povûdi pfied prezidentskou vy‰et-
fiovací komisí byl nejdfiív proti startu, ale zmûnil stanovisko, kdyÏ mu
bylo doporuãeno, aby „sloÏil svou technickou funkci a pfiedal ji jedno-
mu zastupujícímu vedoucímu“. Jak vedoucí pracovníci spoleãnosti
Morton Thiokol, jako byl Lund, fie‰ili tento rozpor? Pfied poslední kon-
ferencí s vedoucími pracovníky NASA zkoumali mínûní zamûstnancÛ
Thiokolu – ale ne inÏen˘rÛ, pouze ostatních pracovníkÛ vedení, ktefií
hlasovali za start. TakÏe na konferenci mezi funkcionáfii NASA a ve-
doucími pracovníky Thiokolu, veãer pfied osudov˘m startem, posílili
vzájemn˘ závazek pokraãovat.

ZhodnoÈme to. Co mûli Hitlerovi poradci, Nixonova „palácová
stráÏ“ a vedoucí pracovníci NASA spoleãného kromû skuteãnosti, Ïe
uãinili tragická rozhodnutí? Byli pomûrnû soudrÏn˘mi skupinami izo-
lovan˘mi od nesouhlasn˘ch stanovisek. KdyÏ jsou tyto skupiny vy-
zvány, aby uãinily rozhodnutí, ãasto podlehnou tomu, co sociální psy-
cholog Irving Janis naz˘vá skupináfiské my‰lení.7 Podle Janise
skupináfiské my‰lení je „zpÛsob my‰lení, kter˘ lidé uplatÀují, kdyÏ se
snaha o jednotu stane v soudrÏné  vztaÏné skupinû natolik dominant-
ní, Ïe mají tendenci potlaãit realistické posouzení alternativních postu-
pÛ“. Skupiny zúãastnûné na této nepfiizpÛsobivé strategii rozhodování
zpravidla vnímají samy sebe jako nezranitelné – jsou zaslepené opti-
mismem. A tento optimismus se udrÏuje zastra‰ováním opozice. Vy-
staveni tlakÛm na pfiizpÛsobení zaãnou jednotliví ãlenové skupiny po-
chybovat o vlastních v˘hradách a zdrÏí se vyjadfiování nesouhlasn˘ch
stanovisek. Snaha o jednomyslnost je tak dÛleÏitá, Ïe se nûktefií ãleno-
vé skupiny mÛÏou stát stráÏci my‰lení – lidmi, ktefií cenzurují pfiicháze-
jící znepokojivé informace, jako to dûlali vedoucí pracovníci v Morton
Thiokol.

Citováním tûchto pfiíkladÛ nemíním tvrdit, Ïe jednotlivci, ktefií ãiní
hloupá, zhoubná rozhodnutí, by nemûli nést odpovûdnost. Hodlal jsem
ukázat, Ïe je mnohem snadnûj‰í udûlat prÛzkum a urãit vinu neÏ po-
chopit psychologické procesy, které podmiÀují chybné rozhodování.
Ale pouze kdyÏ se ponofiíme hloubûji do tûchto procesÛ a budeme se
jim snaÏit porozumût, mÛÏeme doufat, Ïe zpÛsob rozhodování lidí se
zlep‰í, a tím se sníÏí ãetnost katastrofálních rozhodnutí v budoucnosti.
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CO JE KONFORMITA?

Konformitu lze definovat jako zmûnu v chování nebo stanoviscích ãlo-
vûka v dÛsledku skuteãného nebo domnûlého tlaku od osoby nebo sku-
piny osob. Vût‰ina situací není tak extrémní jako v˘‰e uvedené pfiíkla-
dy. Budeme se snaÏit zamûfiit na jev konformity tím, Ïe zaãneme s ménû
extrémními (a moÏná jednodu‰‰ími) názorn˘mi pfiíklady. VraÈme se
k na‰emu pfiíteli Samovi, hypotetickému studentovi na vysoké ‰kole,
s nímÏ jsme se poprvé setkali v kapitole 1. VzpomeÀte si, Ïe Sam sle-
doval v televizi prezidentského kandidáta a jeho otevfienost na nûho za-
pÛsobila pfiíznivû. Ale vzhledem k jednomyslnému stanovisku sv˘ch
kamarádÛ, Ïe kandidát není upfiímn˘, Sam pfiistoupil – pfiinejmen‰ím
slovnû – na jejich názor.

Lze poloÏit rÛzné otázky na tento druh situace: 1. Co zpÛsobuje, Ïe
se lidé pfiizpÛsobují tlaku skupiny? Co od toho Sam v˘slovnû oãekával?
2. Jak˘ byl charakter nátlaku skupiny? Konkrétnû, co dûlali Samovi zná-
mí, aby navodili pfiizpÛsobení? 3. Revidoval Sam svÛj názor na kandi-
dáta bûhem této krátké, ale dûsivé doby, kdyÏ se dozvûdûl, Ïe v‰ichni je-
ho spoluÏáci s ním nesouhlasí? Nebo do‰lo k tomu, Ïe Sam si zachoval
pÛvodní stanovisko a upravil pouze to, co fiekl nahlas o kandidátovi?
Pokud do‰lo ke zmûnû názoru, byla zmûna trvalá, nebo pouze doãasná?

Îel, nejsme schopni pfiesnû a s jistotou fiíci, co se v té dobû odehrá-
valo v Samovû mysli, neboÈ v takové situaci pÛsobí mnoho faktorÛ,
o nichÏ nevíme. Nevíme napfiíklad, nakolik byl Sam pfiesvûdãen o svém
pÛvodním názoru; nevíme, nakolik mûl rád lidi, s nimiÏ sledoval pro-
jev kandidáta; nevíme, zda se Sam povaÏoval za dobrého znalce otev-
fienosti, nebo zda mûl za to, Ïe ostatní jsou dobfií hodnotitelé otevfie-
nosti; nevíme, zda Sam je obecnû zásadov˘ ãlovûk, nebo vede jenom
plané fieãi; a tak dále. MÛÏeme pouze vytvofiit experimentální situaci,
trochu podobnou té, v níÏ se ocitl Sam, a mÛÏeme kontrolovat a mûnit
faktory, o nichÏ se domníváme, Ïe by mohly b˘t dÛleÏité. Takovou zá-
kladní situaci popsal Solomon Asch8 v klasickém souboru experimen-
tÛ. Pfiedstavte si sami sebe v následující situaci: Dobrovolnû jste se zú-
ãastnili experimentu, kter˘ se t˘ká úsudku vnímání. Vstoupíte do
místnosti s dal‰ími ãtyfimi úãastníky. Experimentátor vám v‰em ukazu-
je pfiímku (ãára X). Souãasnû vám ukazuje pro srovnání tfii dal‰í ãáry
(ãáry A, B a C). Va‰ím úkolem je posoudit, která ze tfií ãar se délkou nej-
více blíÏí ãáfie X. Úkol vám pfiipadá velmi snadn˘.
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Je vám úplnû jasné, Ïe ãára B je správná odpovûì, a kdyÏ pfiijde fia-
da na vás, samozfiejmû fieknete, Ïe B je správnû. Ale nejste v pofiadí,
abyste odpovûdûli. Mladík, kter˘ pfii‰el na fiadu, se peãlivû podívá na
ãáry a fiekne: „âára A.“ Spadne vám ãelist a tázavû se na nûj podíváte.
„Jak si mÛÏe myslet, Ïe je to A, kdyÏ kaÏd˘ hlupák vidí, Ïe je to B?“ ptá-
te se sám sebe. „Musí b˘t buì slep˘, nebo blázen.“ Teì je fiada na dru-
hém úãastníkovi, aby odpovûdûl. Vybere si rovnûÏ ãáru A. Zaãínáte se
cítit jako Alenka v fií‰i divÛ. „Jak k tomu mÛÏe dojít?“ ptáte se sám se-
be. Jsou oba tito lidé slepí, nebo blázniví? Potom v‰ak odpovídá dal‰í
a také fiekne: „âára A.“ Znovu se na tu ãáru podíváte. „MoÏná Ïe jenom
já jsem blázen,“ zamumláte nesly‰nû. Teì je fiada na ãtvrtém úãastní-
kovi a ten rovnûÏ usoudí, Ïe správná ãára je A. Nakonec je fiada na vás.
„Proã? Samozfiejmû, Ïe je to ãára A,“ prohlásíte. „Vím to celou dobu.“

Je to druh rozporu, kter˘m pro‰li studenti vysoké ‰koly v Aschovû
experimentu. Jak si mÛÏete domyslet, ti, ktefií odpovídali jako první,
byli spolupracovníci experimentátora a dostali pokyn, aby souhlasili
s nesprávnou odpovûdí. Samotn˘ úsudek vnímání byl mimofiádnû
snadn˘. Byl tak snadn˘, Ïe pokud jednotlivci nebyli vystaveni tlaku
skupiny a bylo jim umoÏnûno vyslovit fiadu odhadÛ o rÛzn˘ch rozmû-
rech linek samostatnû, nevyskytly se témûfi Ïádné chyby. Úkol byl sa-
mozfiejmû tak jednoduch˘ a fyzická realita natolik zfiejmá, Ïe Asch sám
pevnû vûfiil, Ïe vystavení tlaku skupiny bude malé, pokud vÛbec. Tato
pfiedpovûì v‰ak nebyla správná. KdyÏ úãastníci stáli pfied vût‰inou
spoluÏákÛ, ktefií souhlasili se stejn˘mi nesprávn˘mi odpovûìmi v fiadû
12 úsudkÛ, pfiibliÏnû tfii ãtvrtiny z nich se jim nejménû jednou pfiizpÛ-
sobili a odpovûdûli nesprávnû. Podíváme-li se na celé spektrum úsud-
kÛ, zjistíme, Ïe prÛmûrnû 35 procent ze v‰ech odpovûdí se pfiizpÛsobi-
lo nesprávn˘m úsudkÛm, které poskytli Aschovi spolupracovníci.
Solomon Asch uskuteãnil tento klasick˘ experiment asi pfied 60 lety.
I kdyÏ v˘sledky byly pÛsobivé, jsme v poku‰ení odmítnout jeho zji‰tûní
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z toho dÛvodu, Ïe ameriãtí vysoko‰kol‰tí studenti jsou v souãasné do-
bû ponûkud odli‰ní. Mohli byste se domnívat, Ïe zejména s nástupem
poãítaãÛ a internetu jsme se stali znalej‰í, a tím odolnûj‰í vÛãi tomuto
druhu tlaku skupiny. Není tomu tak. V prÛbûhu let byl AschÛv experi-
ment mockrát úspû‰nû zopakován. Anthony Pratkanis9 jen pfied nûko-
lika roky v mimofiádnû pÛsobivém pofiadu ve státní televizi zopakoval
AschÛv experiment pfiesnû tak, jak ho uskuteãnil Asch o 50 let dfiív.
Úãastníci Pratkanisova experimentu byli mimofiádnû inteligentní vyso-
ko‰kol‰tí studenti, z nichÏ se vût‰ina povaÏovala za nonkonformisty.
V˘sledky byly pfiekvapující a témûfi shodné s Aschov˘mi.

Odolat skupinovému tlaku je velmi obtíÏné a projevuje se to neje-
nom na obliãejích úãastníkÛ, ale také v jejich neurologické  aktivitû.
Georgy Berns a jeho spoleãníci10 zopakovali Aschovy postupy a ãinnost
nervové soustavy úãastníkÛ monitorovali s pomocí funkãního zobraze-
ní magnetickou rezonancí (fMRI). Tyto obrazy ukazovaly velké rozdíly
mezi úãastníky, ktefií podlehli, a tûmi, ktefií odolali tlaku skupiny. Ti, kte-
fií odolali, vykazovali mnoho aktivity v amygdale, coÏ je oblast mozku
spojená s bolestí a citov˘m diskomfortem. Jít proti skupinû je bolestivé.

Podmínky vytvofiené tûmito experimenty jsou obzvlá‰tû zajímavé,
neboÈ na rozdíl od mnoha situací, v nichÏ mÛÏeme mít tendenci pfii-
zpÛsobit se, neexistovala v˘slovná omezení individuality. V mnoha si-
tuacích jsou sankce proti nekonformnosti zfiejmé a nesporné. Napfiíklad
nerad nosím kravatu a za vût‰iny okolností se mohu obejít bez této za-
nedbatelné zvlá‰tnosti. Obãas v‰ak ne. âasto jsem se ocitl v situaci, kdy
jsem stál u vchodu do restaurace a zdvofiile (ale rezolutnû) jsem byl in-
formován, Ïe kdyÏ odmítnu vzít si kravatu, kterou mi poskytl fieditel
hotelu, nemohu v restauraci veãefiet. Mohu si buì vzít kravatu a jíst
v restauraci, nebo odejít pohodlnû v rozhalence, ale hladov˘. Negativ-
ní dÛsledky nekonformnosti jsou naprosto jednoznaãné.

Ale v Aschovû experimentu (a v hypotetickém pfiíkladu Sama, kte-
r˘ sleduje kandidáta v televizi) jsou situace mnohem spletitûj‰í. Neby-
ly v nich Ïádné v˘slovné odmûny za konformitu a Ïádné v˘slovné tres-
ty za odchylku. Proã se tedy Aschovi úãastníci a Sam pfiizpÛsobili? Jsou
dvû hlavní moÏnosti; buì tváfií v tváfi úsudku jednomyslné vût‰iny na-
byli pfiesvûdãení, Ïe jejich názory nejsou správné, nebo „‰li s davem“
(a v duchu vûfiili, Ïe jejich pÛvodní úsudky jsou správné), aby je vût‰i-
na akceptovala nebo aby se vyhnuli tomu, Ïe je za nesouhlas nebudou
mít rádi.
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Struãnû fieãeno, tvrdím, Ïe tito jednotlivci mûli dva dÛleÏité cíle: Cíl
b˘t korektní a cíl zÛstat oblíben u jin˘ch lidí splnûním jejich oãekávání.
Za mnoh˘ch okolností lze tûchto cílÛ dosáhnout jednoduch˘m jedná-
ním. Jízda po pravé stranû silnice je správná a splÀuje oãekávání ostat-
ních lidí. Stejnû jako zatelefonování va‰í matce na Den matek, sdûlení
správného smûru náv‰tûvníkovi mûsta a usilovné studium za úãelem
dobfie sloÏit zkou‰ku. Podobnû kdyÏ ostatní souhlasili s va‰ím úsud-
kem t˘kajícím se délky linek, mohli jste dosáhnout obou cílÛ tím, Ïe jste
odpovûdûli pfiesnû dle vlastního odhadu. V Aschovû experimentu se
v‰ak tyto dva cíle dostaly do rozporu. Kdybyste byli úãastníkem v tom-
to experimentu a pÛvodnû byste byli pfiesvûdãeni, Ïe správná odpovûì
je ãára B, pak by taková odpovûì uspokojila va‰e pfiání b˘t pfiesní – ale
nemusela by splnit oãekávání va‰ich kolegÛ, ktefií by vás mohli pova-
Ïovat za podivína. Na druhé stranû volba ãáry A by vám mohla zajistit,
Ïe vás ostatní budou akceptovat, ale aniÏ byste byli pfiesvûdãeni, Ïe ma-
jí pravdu, coÏ by naru‰ilo va‰e pfiání mít pravdu.

Vût‰ina lidí je pfiesvûdãena, Ïe jsou motivováni pfiedev‰ím pfiáním
b˘t korektní, ale Ïe jiní jsou motivováni hlavnû pfiáním zÛstat oblíbeni
u jin˘ch lidí. Napfiíklad kdyÏ lidé diskrétnû pozorují takov˘ experiment
pfiizpÛsobení jako AschÛv, zpravidla pfiedpovídají, Ïe úãastníci experi-
mentu se pfiizpÛsobí víc neÏ ve skuteãnosti. Je dost zajímavé, Ïe titíÏ po-
zorovatelé pfiedpovídají, Ïe se pfiizpÛsobí ménû, neÏ se lidé jako oni pfii-
zpÛsobují. To znamená, Ïe víme, Ïe se jiní lidé pfiizpÛsobují, ale
podceÀujeme rozsah, v jakém mÛÏeme b˘t ovlivnûni, abychom následo-
vali skupinu.

Byli ti, co se v Aschovû experimentu podfiídili, pfiesvûdãeni, Ïe jejich
pÛvodní úsudek nebyl správn˘ a jednomysln˘ úsudek ostatních byl
správn˘? Asi ne, neboÈ úsudek o délce ãáry byl objektivní a zfiejm˘. As-
chovy rozhovory s úãastníky experimentu jasnû ukazují, Ïe jejich pfii-
zpÛsobení bylo pouze pro vefiejnou potfiebu; byli zajedno s ostatními,
aby s nimi dobfie vycházeli. Ale co Sam? Byl pfiesvûdãen sv˘mi spolu-
Ïáky, vysoko‰kolsk˘mi studenty, Ïe jeho kandidát na prezidenta, které-
mu dává pfiednost, je pokrytec, nebo jednodu‰e souhlasil s jejich úsud-
kem, aby ho akceptovali, zatímco byl dál pfiesvûdãen o upfiímnosti
kandidáta? Abychom zodpovûdûli tuto otázku, musíme nejdfiíve zváÏit
urãité faktory, které ovlivÀují konformitu.
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