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KAPITOLY ZE SOCÁLNÍ PSYCHOLOGIE II.  

 
 
 
 
 

NNěěkk ooll ii kk   ssll oovv   úúvvooddeemm  

  

V této publikaci má čtenář možnost seznámit se se základními pojmy sociální psychologie, 

jejím vztahem k ostatním disciplínám; najde zde nejstarší názory na sociální chování, z nichž 

snadno zjistí, že naši předkové, užívajíce výrazů z jejich časů popisují člověka způsobem 

téměř dnešním a lze tedy soudit, že lidská psychika se za zhruba 2500 let mnoho nezměnila 

ani k lepšímu ani k horšímu. Dotkli jsme se i velikánů psychologie ( Freud, Watson, Asch, 

Argyle, atd.), aniž bychom mohli vyčerpávajícím způsobem postihnout celou šíři jejich prací. 

Nebylo záměrem představit problematiku v celé šíři, tedy zaznamenat vše, co bylo v dané 

oblasti publikováno ať už ve světě, nebo v našich podmínkách.  Snahou bylo představit 

čtenáři základní pojmy, jejich aplikace a upozornit na to, že velmi často intuitivně žijeme a 

vnímáme na sobě i druhých něco, co ne vždy umíme vysvětlit: jsme společenští tvorové, stále 

se stýkáme se lidmi, komunikujeme, užíváme kultury, spolupracujeme, soupeříme. Lidé 

kolem nás působí jako modely, napodobujeme je, identifikujeme se nimi, vrůstáme do 

sociálních norem, se kterými se ne vždy umíme vyrovnat tak, aby nám sloužily ke 

zjednodušení našeho společenského života. Ovlivňuje nás rodina, další významní druzí, 

předsudky, stereotypy.  Poznáním sociálních kontextů  poznáváme lépe sebe, umíme pochopit 

zvláštnosti lidí kolem nás a můžeme si uvědomit, proč se od sebe lišíme a jak mnoho. Učíme 

se chápat druhé a tím i sebe, učíme se prosociálnímu chování, potřebujeme od druhých oporu 

a také se jí učíme poskytovat.  

Kromě kapitoly, věnované veřejnému mínění, fenoménu, který se změnami 

politického klimatu v naší zemi je stále  více a více vnímán a používán se v této chvíli 

nepouštíme  do soudobých aplikací sociální psychologie; k tomu mohou např. úspěšně 

posloužit poslední práce     Výrosta a  Slaměníka ( 1998, 2001). 

 Publikace si neklade za cíl seznámit čtenáře s celou šíří problematiky, která stojí 

v centru zájmu sociální psychologie – chybí  zde např. popis a využití řady významných 

metod sociálně-psychologického výzkumu, řada jmen autorů, kteří v dále nabídnutých 

kapitolách publikovali. Nejde o úplný a reprezentativní výčet; tím by  původní záměr práce 
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(vysokoškolská skripta) značně zatížen a pro čtenáře by mohl být místy hůře srozumitelný, 

příliš detailní.  To však nebylo záměrem autora : následující  kapitoly mají  dát čtenáři 

představu o obsahu a rozmanitosti psychologie; autor chtěl v několika kapitolách přimět 

čtenáře zamyslet se nad sebou jako nad sociálním tvorem a nastavit si jakési zrcadlo – snad 

nebude gogolovsky křivé.   
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DEFINICE SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE: 

  

Existuje řada definic sociální psychologie: vždy obsahují termíny: 
individuum, chování, sociální stimulace, interakční procesy a socializace.   

Allport (1968): - behavioristická definice: soc.psychologie má studovat 
individuální chování, pokud toto chování je (podnětem) chování jiných lidí nebo 
pokud je samo (reakcí) na chování jiných lidí. 

Sherif (1963): sociální psychologie představuje vědecké studium zkušeností a 
chování jednotlivců ve vztahu k sociálně stimulujícím situacím. 

Odlišné přístupy kladou důraz na člověka ve společnosti, na osobnost 
v její sociální podmíněnosti a na vzájemné chování jedinců v sociálních 
podmínkách. Tyto se zaměřují především na faktor socializace: jak se vůbec 
biologický organismus stává osobností, která se podílí na společenském životě a 
jak se jedinec a společnost vzájemně ovlivňují. 

Sherif (1963): Sociální stimulace (podnět obecně) je taková změna v prostředí, 
která aktuálně nebo potenciálně podmiňuje chování organismu. 

Z hlediska sociální psychologie je podnět takový fakt, který vychází od 
jiných lidí nebo je výsledkem činnosti těchto lidí. Podmínkou chování je vždy 
stimulace a podnětovým polem jsou sociální vztahy. K této striktně 
behavioristické definici (viz dále) se v novějších koncepcích  připojuje většinou 
zkušenost, kterou individuum získává v sociálně stimulujících situacích. Nejde 
tedy pouze o zkoumání chování manifestovaného v přítomnosti bezprostředně 
působcích sociálních stimulů, ale i o chování v nepřítomnosti jiných lidí. Na 
individuum nepůsobí pouze aktuální, ale také imaginativní (představy) a 
implikovaná přítomnost (jsem členem skupin, mám  v nich určité postavení) 
jiných lidí.  

Sherifovi, M. a C. W. (1956) hovoří o 2 základních kategoriích sociální 
stimulace: 

A. Jiní druzí /others/  

a)  jedinci, kteří v interpersonálních vztazích působí jako vzájemné podněty 
(rodiče a děti, učitel, žák); je zde možnost odhadů vnitřních struktur osobnosti; 
moment, kdy nás někdo ovlivní – převážně rodiče (primární a nukleární rodina) 
– mnohočetné vazby, stanovené role. Chování je zde syceno očekáváním, 
podmíněno souborem norem, platných v daných sociálně kulturních 
podmínkách. Specifickou subskupinou jsou pak významní druzí (significant 
others): jsou to ti jedinci z okolí individua, kteří významně, byť mnohdy 
krátkodobě zapůsobí jako silné podněty; jejich působení zůstává v osobnosti 
jedince na dlouhou dobu nebo nastálo nejen jako masivní prožitek sociální 
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interakce, ale tito jedinci působí především jako modely (viz dále) v různých pro 
život jedince důležitých mezních situacích celého procesu socializace.  

b) sociální skupiny (zhruba do 30 členů), stimulující svými strukturovanými 
vlastnostmi interpersonální kontakty svých členů – (sem také patří stimulace 
celých skupin navzájem.) Hovoříme nejčasněji o skupinách „tváří v tvář“ (face 
to face groups). Toto označení implikuje základní fakt, že v takovéto skupině se 
všichni členové vzájemně znají, vstupují spolu v rámci skupinového života do 
mnohočetných interakcí, vazeb a vztahů uvnitř skupin, ve kterých jsou členy. 
Tento typ skupiny tvoří základ zájmu sociální psychologie a zde se také 
odehrává největší procento sociálních experimentů a zkoumání.  

c) kolektivní interak ční situace: zde je pro počet členů znemožněn kontakt „ 
tváří v tvář“; tato situace se objevuje za podmínek sociálních krizí: nejsou ještě 
přesně dány role (davové chování, víceméně závislé na jedincích, kteří jsou 
iniciátory)- jádrem takových kolektivních situací je obvykle malý počet jedinců, 
kteří představují iniciátory dějů a ovlivňují jejich průběh - v těchto situacích 
mohou jedinci  prožívat velké emoce a frustrace, ale mohou také produkovat 
nové vzorky mezilidských vztahů a stabilizovat nové sociální hodnoty.   

B. Kulturní produkty 

jsou výsledkem interakce lidí v minulosti nebo přítomnosti. Obvykle, i když 
nikoli nejšťastněji hovoříme o dvou typech produktů :  

� materiální kultura: člověk je od narození konfrontován se sociálně 
ekonomickými  institucemi (rodina, škola) technickým pokrokem a 
masovou komunikací - stavby, jídlo, oblečení, media. Tyto produkty tvoří 
základní lidské perspektivy, dávají možnosti a omezení interpersonálních, 
sociálních, výchovných a pracovních aktivit.  

� nemateriální kultura: představovaná jazykovým systémem, formami 
umění, pojetím člověka a světa - hledáním smyslu života. 

Nemateriální kultura: systém hodnot a norem (jazyk, zákony, filozofie, 
ideologie apod.) 

Je nepochybné, že tyto produkty se prolínají, vycházejí jeden z druhého – zde 
jde pouze o metodické členění, usnadňující pochopení základní myšlenky.  
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VVZZTTAAHH  SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ  PPSSYYCCHHOOLLOOGGIIEE  KK  PPŘŘÍÍBBUUZZNNÝÝMM  DDIISSCCIIPPLLÍÍNNÁÁMM  

  
Sociální psychologie a obecná psychologie 

Sociální psychologie navazuje na obecnou, ale současně pomáhá oobbeeccnnéé  
ppssyycchhoollooggii ii   k hlubšímu pochopení psychických procesů. Obecná psychologie 
studovala vztah jedince a prostředí, ze kterého abstrahovala sociální stimulaci, 
nezabývala se interpersonálními vazbami a styky a vztahy mezi jedinci a 
skupinami. Sociální psychologie uplatňuje názor, že žádná psychologie nemůže 
být úplná, pokud zanedbává pohled na člověka jako na sociální bytost..  

Asch  (l959) uvádí tři způsoby, kterými byly vysvětlovány vztahy mezi oběma 
disciplínami: 

1)  Na sociální psychologii bylo pohlíženo jako na aplikovanou disciplínu, 
protože:  

a) základní principy, které regulují lidskou psychiku, platí bez hlubších 
modifikací za individuální i sociální  podmínky  

b) všechny psychologické principy ve svém obecném modelu budou 
stanoveny za nesociálních podmínek, z toho vyplývá, že psychologické  
principy jsou takové, které se vztahují k nejelementárnějším jevům.  

2) Požadavek samostatného výzkumu: 

formulace sociální psychologie problémů bez přímé konfrontace se základními  
předpoklady obecné psychologie - zde hrozí nebezpečí izolovanosti. 

 Sociální psychologie má sice vlastní problematiku, která je dána problémy 
sociálního chování a sociální zkušenosti, má své metody (např. postojové škály), 
ale interpretace zjišťovaných dat se  neobejde bez pochopení a respektování 
obecně psychologických principů. 

3) Sociální psychologie nemůže být považována za pouhou aplikaci obecné 
psychologie, protože má specifická témata, která nejsou začleněna do obecné 
psychologie: 

1) procesy komunikace, 

2) vztah jedince a skupiny, role, postoje, mínění. 

 

 Není tedy sporu, že sociální psychologie vychází z obecné psychologie. 
Nemůžeme provádět výzkum v sociální psychologii, neznáme-li, jak člověk 
vnímá, pamatuje si, myslí, učí se, čím je motivován apod. Sociální psychologie 
přijala již vypracované koncepce o působení motivů, emocí, myšlení a učení, 
které byly vyvozeny v oblasti individuální psychologie a v některých případech 
ze studia – nehumánního chování. 
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 Na druhé straně teorie kteréhokoli psychického procesu nemůže být 
úplná, pokud jí nedoplňují a nedotvářejí výsledky studia člověka ve společnosti. 
Podstatným znakem života člověka  je sociální determinovanost.  

Sociální psychologie a sociologie 

Zájem o duševní život člověka ve společenských podmínkách se  poprvé 
prosazuje na půdě sociologie. Sociologie se ve specifickém smyslu vztahuje 
k objektivním stránkám společenského procesu. Pozoruje a popisuje formy 
lidského sociálního života jako objektivní útvary transpsychického druhu 
s vlastními transpsychickými zákony. Vztah obou disciplín bývá teoreticky 
vymezován tak, že obsahem sociální psychologie jsou interpersonální vztahy a 
vztahy jedince ke skupině, jak se projevují v psychickém životě  člověka, kdežto 
primární zájem sociologie směřuje do oblasti obecných zákonitostí sociálních 
procesů a mezilidských vztahů ve velkých sociálních celcích.  

Sociální psychologie a antropologie  

Antropologie je vědou, která studuje změny lidské existence, tj. jedince i 
lidstva jako celku v čase a prostoru. Problémy antropologie lze řešit na základě 
existence vývoje lidské společnosti, tj. na základě  nejen přírodních zákonitostí, 
ale mnohdy a především zákonitostí společenských. (Wolf, 1971). Zvláštní 
postavení  a základní význam nabyly v posledních desetiletích kulturní a 
sociální antropologie, zabývající se styčnými problémy sociologicko-
etnograficko-psychologickými. 

Kulturní antropologie za svůj vlastní výzkumný cíl považuje stanovení 
rozdílů mezi jednotlivými kulturami a odkrytí vzorků individuálního chování, 
podmíněného zvláštnostmi té či oné kultury. Kulturně antropologické výzkumy 
ovlivnily psychologii v tom, že vedly k pochopení vztahů mezi sociálně 
kulturními podmínkami a charakteristickým mentálním vývojem lidí žijících 
v takových podmínkách. Významný americký antropolog  Malinowski (1948, 
dle Claude Levi-Strauss, 1969) uvádí, že kultura je celek, skládající se z nástrojů 
a spotřebního zboží, z ustavených zásad pro různá sociální seskupení, z lidských 
myšlenek i zručností, víry a zvyků.  

Vliv kultury (viz dále)  se neprojevuje jen v různých funkcích individuální 
psychiky, jako je percepce, způsob myšlení apod., ale zasahuje i do struktury 
psychiky (viz modální osobnost). Sociální psychologie se začala ve větší míře 
podílet i na výzkumech psychických procesů v mezikulturních studiích a klade 
si za cíl prověřit, jak specifická kulturní struktura vede ke specifické mentální 
struktuře. Kulturní vzorky nepůsobí izolovaně – jsou zprostředkovávány 
konkrétními sociálními podmínkami společnosti. Za podstatný klad lze 
považovat i skutečnost, že právě výzkumy kulturní a sociální antropologie vedly 
k tomu, že psychologie se postupně oprostila od absolutizace hodnotových 
měřítek a norem jen své vlastní kultury. 
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Claude Levi – Strauss (1969): má-li člověk poznat sebe sama, musí znát motivy 
a cesty, kterými procházel ve svém historickém a prehistorickém vývoji na Zemi. 
Odlišujeme se rádi od primitivních kmenů, ale máme své pověry, talismany, 
předsudky tabu, stereotypy, rituály. 

V současné době můžeme při historickém porovnání ve vědách o člověku 
sledovat jakýsi návrat k aristotelovskému pojetí člověka jako společenského 
tvora (Aristotelův zoon politikon), přičemž podstata člověka je hledána v jeho 
povaze a v jeho díle, v jeho myšlenkovém úsilí a v jeho kulturnosti. Při 
současném pohledu kulturních a sociálních antropologů je zřejmé, že člověk je 
chápán jako bytost sociální a kulturní, biologická i nonbiologická. Člověka je 
možno chápat nejen jako jedince (sui generis) s vlastní neopakovatelnou 
osobností, ale také jako příslušníka národa, skupiny, rasy ve smyslu Homo 
sapiens. 

   Velmi výstižnou antropologickou charakteristiku člověka a kultury 
jakožto souboru jeho motivací a determinant uvádí např. Shakespeare v 
Hamletovi: 

„Jak vzácný výtvor je člověk? Jak vznešený má rozum! Jak neomezený 
schopnostmi! Sestrojením a úkony, jaký zázrak! Konáním se podobá andělu, 
chápavostí bohu! Okrasa světa! Výkvět tvorstva! Rozkoš stvoření, pravzor všeho 
živoucího! A přece, čím je pro mě tenhle výtažek prachu!? 
(1980, s. 383). 
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NEJSTARŠÍ NÁZORY NA SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ 
 

Tato kapitola chce čtenáři přiblížit některá stanoviska myslitelů z různých 
období vývoje lidstva; neklade si za cíl vyčerpávajícím způsobem předestřít 
kompletní sumu všech relevantních názorů. Je spíše připomenutím výše uvedené 
Levi-Straussovy myšlenky a dává nám příležitost porovnat současné názory 
s těmi, které považujeme za již „staré“; zároveň nám může připomenout fakt, že 
lidská psychika (zvláště pak negativní prvky) se zdaleka nevyvíjí a nekultivuje 
tak rychle, jak bychom si přáli, jsouce aktuálně přítomni v našem čase a soudíce, 
že jsme současným, moderním a jediným středem vesmíru.        
   

Řecká filosofie dala dva protikladné názory na původ sociálního chování. 

Platon (427 - 327 př. n .l.) 

 Dle Platona se lidé  se  chovají  tak,  jak  se  tomu  naučili. Mají vrozenou 
schopnost učit se a osvojují si takové chování, ke kterému je společnost vede. 
Proto sociální systém výchovy měl být přizpůsoben ideálům toho, co je žádoucí. 
Platon viděl ve výchově celostní proces, který se dnes označuje termínem 
socializace. Domníval se, že vztah člověka ke společnosti je založen na 
smlouvě, která mu přináší prospěch, chová-li se v souladu s organizací 
společnosti. Platon sledoval spíše účinky organizování společnosti na jedince. 
Společnost jedince ochrání, když bude potřebovat. Při porušení norem  
společnost  převychová jedince  nebo ho potrestá vyhnanstvím. 

Aristoteles  (384 - 322 př. n. l.)  

 Individuální chování nezávisí ani tak na charakteru společnosti, ale 
přirozený a nezměnitelný charakter jedince determinuje společnost. Pojem 
přirozený je ekvivalentem mravného a politicky (společensky – polis = obec) 
správného. Přirozeností potom ospravedlňuje veškerou sociální nerovnost. Jeho 
pojetí společnosti jako důsledku trvalých biologických příčin vede 
k podceňování vlivu socializace na lidský organismus. (Člověk přichází na svět 
připraven na sociální situace – je sociální bytost) 

 Hedonistická (hedone = řecky slast) interpretace sociálního chování. 
Lidskou přirozeností je činit to, co přináší slast a vyhýbat se všemu, co je 
spojeno s nelibostí. Lidská společnost resp. její organizace má podobu jako 
u Platona - smlouvy: 

 

Epikuros (341 - 270 př. n. l.)  

„Radost je začátkem i koncem šťastného života.“ Stát je smluvní institucí 
k zajištění individuálního blaha. Lidská podstata je zvíře s instinkty vzájemného 
ničení. Cílem organizace je potom znemožnit lidem, aby si vzájemně škodili.  
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Cílem lidského jednání je blaženost, kterou si člověk uvědomuje zážitkem 
slasti, a proto slast představuje pro člověka nejvyšší dobro. Problémem 
hedonistů bylo výlučné sledování egoistických cílů, unikání všemu, co by těmto 
cílům překáželo nebo bránilo. Raný hedonismus, stejně jako Aristoteles, 
předpokládal, že biologické síly determinují lidské chování a že společnost je 
jednoznačně určována přirozenou povahou člověka – pokud není uspokojována 
potřeba blaha, důsledkem je pasivní lhostejnost, ústící do  otupující rezignace.  

Vzhledem k problémům vlivu dědičného a prostředí se v dějinách 
sociálního myšlení objevuje problém dobra v lidské povaze. 

 

Křesťanství 

  V křesťanské  filozofii je příroda nahrazena božským principem, který 
však vyžadoval vysvětlení faktu, že ne všichni lidé jednají ve shodě s tímto 
principem. Předkřesťanská filozofie se nikdy s tímto problémem nesetkala - 
příroda neimplikuje etické požadavky.  

 Bůh nemůže být původcem zla v lidském chování, proto postulovali 
teologové personalizovanou protikladnou sílu Bohu. Jestliže lidé volili zlo, bylo 
to proto, že Bůh jim dal právo svobodného výběru. Tato myšlenka svobodného 
rozhodování mezi dobrem a zlem dala základ teorii, která dnes znepokojuje 
člověka - teorii svobodné vůle (viz existencialisté). Přitom představa svobodné 
vůle byla mimořádně klamná.  

 Člověk neměl svobodu, vzhledem k silám, které stojí mimo jeho kontrolu. 
Mohl se jen rozhodnout mezi dvěma způsoby chování, z nichž jeden byl 
stanoven Bohem a druhý jeho oponentem. 

Počátky novověku 

 Doktrína svobodné vůle iritovala filosofy, kteří v ní viděli čistou teologii.  

  Machiavelli (� 1527) viděl základní sociální dění v přirozenosti lidské 
povahy, která je  dle Machiavelliho trvale zlá a egoistická. Člověk je ovládán 
nenávistnými touhami. V knize „Vladař“ doporučuje vladařům, aby si při plnění 
slibů osvojili způsoby zvěře. (jak vládnout a mít moc nad poddanými). Odtud 
machiavelismus: bezohledná metoda politického úskoku a násilí bez zřetele 
k mravním zásadám, směřující k vytvoření silného národního státu (postupné 
zanikání městských států a vznik vyšších celků, bránících se účinněji proti moci 
papežů). Machiavelli při zkoumání společnosti zjišťuje, že morální či 
náboženské ideje nejsou hlavními motivy, těmi je hromadění a ochrana majetku 
(= moci). „Lidé snadněji zapomenou na smrt vlastního otce než na ztrátu jmění.“ 
(1969, s. 76) 

  Machiavelliho dílo je třeba především  spojovat s dobou, ve které vzniklo; 
prvky, které dnes vnímáme v politice mají i tak svůj základ právě zde, i když se 
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zase vzájemně šálíme naší civilizovaností.  Výrost a  Slaměník (1998) hovoří o 
machiaveliánském syndromu ( zkr. Mach-syndrom) který představuje: „souhrn 
cynických přesvědčení o lidské povaze a následně manipulativních strategií a 
taktik sociálního chování, zaměřených na ovládání a ovlivňování ostatních ve 
prospěch dosáhnutí vlastních cílů.“ ( 1998, s. 69).  

  

Thomas Hobbes (1588 - 1679)  

První anglický empirický psycholog. Spojuje utilitární princip s pudem 
sebezáchovy, uplatňujícím se ve formě vůle k moci. Je to vůle k moci, která 
vyplňuje život člověka stálou rivalitou. Všichni lidé jsou svou povahou nepřáteli 
všech. Odmítá altruismus, který je v člověku buzen pouze jako reakce na 
donucovací sociální síly společnosti – altruismus jako následek tlaku, nikoli 
přirozenost. Tyto koncepce byly kritizovány filozofy 18. stol. - Kantem, 
encyklopedisty. V jejich romantickém pojetí došlo k druhému extrému: člověk 
je ve své podstatě dobrý, zlo je výsledkem společenského života. 

PPssyycchhooaannaallýýzzaa - Sigmund Freud  (1856 – 1939)  

PPssyycchhooaannaallýýzzaa  je ve své podstatě psychologií mezilidských vztahů, které 
jsou modelovány sociální zkušeností v nejranějším dětství. Nejvíce rozhodující 
působení však dle Freuda připadá nezměnitelným biologickým faktorům. Toto 
extrémně biologizující pojetí bylo neopsychoanalytiky později opuštěno. 
Psychické poruchy jsou výsledkem vnitřních konfliktů, na které se díval jako na 
srážky přirozených pudů a sociálních zkušeností. Jestliže se přirozené pudy a 
společnost vzájemně vylučují, potom společnost nemůže být přímým důsledkem 
lidských instinktů. „Lidé před 1000 lety, a to je nepatrná doba pro biologické 
změny, byli patrně nesociální a zvířecí bytosti, proto instinkty moderního 
člověka jsou pravděpodobně antisociální. Mohly by být příčinou, že se moderní 
člověk chová způsobem svých prehumálních předků. Proto vznikla společnost, 
aby potlačila instinktivní chování a posílila v člověku tendence žít s jinými lidmi 
v kooperaci.“ (1971, s. 256) Freudova teorie psychosexuálního vývoje je často 
prezentována zúženě, jako by se týkala jen sexuálních tužeb a chování; ve 
skutečnosti se zabývá daleko větší šíří problémů : základními, nevyhnutelnými 
konflikty – mezi dětskostí a zralostí, instinktivními touhami a společenskými 
normami, přáním a realitou – jejichž vyřešení je velmi důležité pro povahový 
vývoj jedince a společenský život.  

Podle Freuda  je psychický aparát složený z nevědomí, předvědomí a 
vědomí a postuluje třídílnou psychiku, skládající se z Id, Ega a Superega.    

Id (lat. „to“):  je autistické, řídí se principem slasti (libida), cílem je odstraňovat 
tenze. Libido se dostaví tím, že z psychiky je odstraněno podráždění a napětí. U 
novorozence všechny duševní procesy náležejí k Id, jsou nevědomé a primární. 
Protože by byl společenský život nemožný, kdyby chování bylo řízeno Id, 
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dětská výchova začleňování do společnosti se zaměřuje na ovládnutí sil Id a 
jejich usměrnění k přijatelnějším aktivitám. Zčásti se toho dosahuje 
procvičováním  a výchovou vědomé mysli, která chápe, usuzuje a funguje 
v souhlase se sekundárním  procesem myšlení. Jak dítě roste, Ego se vyvíjí a 
postupně odlišuje od Id. Ego není od Id striktně odděleno, nýbrž se v něčem 
překrývají a splývají spolu. Mnoho impulsů z Id vstupuje do Ega a vytváří 
úzkosti – ty bývají  vytěsněním posunuty  zpět do hloubky Id a odděleny, aby 
nemohly vniknout do vědomí. Mnoho impulsů může však být prostřednictvím 
Ega vědomě kontrolováno – dítě se této kontrole učí. Dětem se sděluje, co je 
správné a není, jak se mají chovat a proč. Ego postupně vstřebává tato 
ponaučení a stává se schopným sebekritiky a sebekontroly.  

Ego (lat. Já): je výsledkem zkušeností a představuje organizovanou složku 
osobnosti. Řídí se principem reality. Tento princip nepotlačuje slast, ale vybírá 
vhodné podmínky pro její realizaci. V egu se velmi často objevuje racionalizace 
- pro nemorální motivy (sex, zločiny) se uvede morálně schůdnější motiv 
/pogrom židů - méněcenná rasa/. Morálně schůdné, resp. přijaté motivy jsou do 
Ega vmíšeny z vrstvy: 

 Superego (lat. Nadjá): ideální já a svědomí. Superego představuje vnější 
kontrolu (svět s jeho zákony), donucení, odměny, tresty. Působení Superega 
vede k realizaci a strukturování Ega - zvnitřňují se původně vnější tlaky - 
objevuje se vnitřně udělený trest sobě samému - pocit viny, nebo odměny - pocit 
hrdosti (tohle mohu, to nesmím). Superego vyvolává v život důležitý smysl 
proto to, co bychom měli  a neměli, tlumí   impulsy z Id, usiluje o dokonalost, je 
výrazem sociální složky osobnosti. Individuální chování je tedy výsledkem 
souhry tří činitelů psychiky. Id usiluje o okamžité uspokojení svých tužeb; Ego, 
které smýšlí na principu reality, se snaží podněty udržet na uzdě a nacházet 
přijatelné formy uspokojování. Superego uplatňuje kontrolu prostřednictvím  
hodnot, předaná  rodiči a vstřebaných do nevědomí. Konflikty mezi Id a 
Superegem jsou nevyhnutelné. Z tohoto konfliktu vzniká úzkost: reálná, je-li 
strachem před hrozbami vnějšího světa, neurotická, je-li obavou z vymknutí se 
pudů kontrole, morální, je-li strachem ze svědomí. 

Když je Id ve srovnání s Egem a Superegem velmi silné, chování osoby je 
buď patologické nebo zločinné; Když je Superego příliš silné vůči Egu, osoba je 
frustrována pronásledována pocity viny, nebo je vůči ostatním moralizátorem a 
perzekutorem. U zdravého jedince celý systém řídí Ego – nachází způsoby, jak 
umožnit dostatečné uspokojení Id, ale ne za cenu vyvolání zkrušujících pocitu 
viny ze strany pobouřeného Superega.  

Freudovy práce ovlivnily nejen současníky a blízké následovníky, ale 
staly se základem jednoho velmi významného a současného pohledu na jedince 
a vývoj jeho psychiky. Fakt existence Superega, do kterého společnost vkládá 
všechny zákony, sociální procedury, tabu a které vychovává, odměňuje i trestá 
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je de facto faktorem socializačním. Proto nelze Freudův vliv na vývoj sociální 
psychologie pominout.  

  

BBeehhaavviioorr iisstt iicckkéé  tteeoorr iiee  

behavior = chování 

BBeehhaavviioorriissttéé začali experimentovat se sociálním chováním. Vycházejí 
z pragmatismu (činu) – resp. prakticky zaměřených činností. Svým odmítáním 
instinktivních teorii se stal jedním z největších psychologických směrů nového 
(20.) století. Chování behavioristé považují za zjevnou, viditelnou a 
nepopiratelnou činnost a staví jej do popředí svého odborného zájmu. 
Zákonitosti, odvozené z viditelných fenoménů jsou pro ně jádrem naprosto 
objektivní a přísně vědecké psychologie. Paměť, myšlení, vůle a další „ 
neviditelné“ procesy ustupují do pozadí. Jeden ze zakladatelů behaviorismu, 
Američan J. B. Watson ve svém manifestu Psychologie z pohledu behavioristy 
(1913) říká: „Psychologie, jak ji posuzuje behaviorista, je čistě objektivní, 
experimentální přírodní vědou. Jejím teoretickým cílem je předpovídání a 
ovládání chování. Introspekce netvoří podstatnou část jejích metod a vědecká 
hodnota jejích dat není závislá na tom, jak pohotově se tato data dají použít 
k výkladu vědomí.“(  s. 246).  

Náplní psychologie je tedy chování, nikoli vědomí, metody by měly být 
maximálně objektivní, nikoli introspektivní1,  cílem má být poznání a ovládání 
chování, nikoli porozumění duševním jevům. Předpokladem behavioristů bylo 
tvrzení, že všechny organizmy se přizpůsobují svému prostředí a jisté podněty je 
vedou k potřebným reakcím. Začalo se tedy se zkoumáním souvislostí mezi  
podněty a reakcemi, tj. způsoby, jimiž se užitečné odezvy osvojují a neužitečné 
ne. O vědomí se neuvažovalo a mnohé z behavioristických studií se mohly 
provádět se zvířaty. Behaviorismus si získal řadu stoupenců právě svými 
teoriemi učení. ZZáákkllaaddnníí  mmyyššlleennkkaa:: učení patří k základním faktorům 
procesu socializace.  

Později, ve 20. letech 20. století se objevují neobehavioristé, 
představovaní především C. L. Hullem. Ten předpokládal vztah mezi stimulem a 
odpovědí (reakcí). Lidská osobnost je určena S → R spoji. (stimulus-response). 
Chování se skládá ze sérií nebo řetězců spojených zvyků a S-R spoje se 
vytvořily posilováním (zpevňováním).  

Hullova teorie dále předpokládá existenci O („objekt“ obsahující „black 
box“) - tedy S → O → R, protože 11  ssttiimmuull   mmůůžžee  vvyyvvoollaatt  uu  rrůůzznnýýcchh  jjeeddnnoottll iivvccůů  
rrůůzznnoouu,,  iinnddiivviidduuáállnníí,,  nniikkooll ii   iiddeennttiicckkoouu  rreeaakkccii ..  BBllaacckk  bbooxx  ((ččeerrnnáá  sscchhrráánnkkaa))  
oobbssaahhuujjee  nneezznnáámmýý  ssyyssttéémm;;  nneenníí  vvššaakk  ddůůlleežžii ttéé,,  ccoo  jjee  uuvvnnii ttřř..   

                                                 
1 Introspekce = sebepozorování. Pozorování vlastního osudu a obsahu vědomí. Námitka: nemožnost udržovat 
určitý obsah a zároveň ho objektivně pozorovat a vypovídat  o něm. 
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Hull: 

1. novorozenec je vybaven některými specifickými reflexy, celkovými 
reakcemi trupu a končetin, vrozenou hierarchií odpovědí a primárními 
potřebami. 

2. během vývoje dochází k rozšíření těchto reakcí na nové podněty a situace, 

3. naučí se novým reakcím, 

4. naučí se odvozeným reakcím sekundárním posilováním, 

5. nepotřebné reakce vyhasnou. 

Behaviorismus preferuje experimentální postupy a odmítá 
instinktivistické teorie, akcentující determinující roli zděděných struktur. Tento 
klad se příznivě odrazil v prosazování experimentálních metod při výzkumu 
sociálního chování, stejně jako důraz na vlivy prostředí. Původní, dosti rigorózní 
požadavky zakladatelů behaviorismu však přinesly i obtíže s výkladem 
zjištěných jevů: intrapsychické procesy jsou neoddělitelné od sociálního 
chování, protože v interpersonálních vztazích  se lidé nejen chovají, ale také 
prožívají své chování a anticipují chování a prožívání druhých. Na 
intrapsychické jevy (zkušenosti, postoje, motivy atd.) se neobehavioristé dívají 
jako na intervenující proměnné2, na které může být usuzováno pouze z nějaké 
formy otevřeného a viditelného chování – nelze je tedy postihnout objektivními 
metodami.   

 Velkým přínosem behaviorismu je jeho zájem o procesy učení, které se 
velmi často kryjí s pojmem socializace. Úkolem sociální psychologie je pak 
extrapolace principů učení do oblasti sociální stimulace. Model učení se 
považuje za dostačující pro vysvětlení  všech sociálních dat a působení skupin je 
redukováno: skupina byla považována za pouhou přítomnost druhých, kteří 
mohou pouze ovlivnit individuální výkon – objevuje se jev „sociální facilitace.“ 
Další vývoj sociální psychologie těmto závěrům úspěšně oponuje.  

 Behavioristé  prováděli řadu sociálně psychologických experimentů 
v laboratořích, kde za vysoce kontrolovaných podmínek  pokusné osoby 
vykonávaly poměrně jasně určené a definované úkoly. Dle Hayesové (1998) 
však docházelo k nízké ekologické validitě, protože lidé se v laboratorních 
podmínkách mohou chovat jinak, než v normálním životě. Problém ekologické 
validity ukázal, že jak v psychologickém laboratorním experimentu, tak 
v reálném životě působí dva důležité společenské mechanismy:  

a) efekt experimentátora a  

b) efekt charakteristiky požadavku.  

                                                 
2 Intervenující proměnná: takový děj,  o němž předpokládáme, že se vyskytne v organismu mezi momentem 
podnětu a odpovědí a determinuje nebo ovlivňuje odpověď: nedá se předem vyloučit a může do děje vstoupit 
nekontrolovaně.  
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Efekt experimentátora popsali Rosenthal a Jakobsen (1968): na jedné velké 
americké škole zaranžovali situaci tak, že učitelé „náhodou“ zaslechli, jak 
badatelé jmenují několik dětí, které si zřejmě  budou příští rok vést neobyčejně 
dobře. Děti byly vybrány náhodně z průměrných žáků. Když se badatelé za rok 
vrátili, zjistili, že jmenované děti si zlepšily prospěch a nyní jsou mezi nejlepšími 
žáky – jen díky očekávání učitelů.  

 Efekt charakteristiky požadavku popisuje Orne (1962): v jednom 
experimentu měli respondenti doplnit na list papíru sérii čísel a papír roztrhat a 
zahodit. Pak měli začít na novém papíře a opět jej zahodit. Když Orne požádal 
obvyklým rutinním způsobem pokusné osoby, aby pokračovaly, odmítaly. Když 
jim však řekl, že se jedná  o psychologický experiment, pokračovaly by do 
nekonečna. Jednou musel respondenty zastavit, protože ani po šesti hodinách 
práce neprojevili žádný odpor.  

 Orne z toho vyvozuje, že lidé reagují na to, co považují za charakteristiky 
požadavku experimentu. Dělají to, co se podle jejich názoru od nich očekává. 
Výsledkem pak může být chování, které je dosti odlišné od chování 
v normálních situacích.   

 V současné době se sociální psychologie snaží zanechat „chemicky 
čistých“ laboratorních experimentů a přechází k ekologicky validnějším 
výzkumům lidského chování. Dle Hayesové (1998) se více a více přechází  
k sociální kognici, tedy k tomu, jak lidé vnímají okolní dění. Harré (1979) 
navrhuje, aby se věnovala pozornost epizodám, které lidé prožívají v celistvých 
posloupnostech činností a činů, které se odehrávají v určité situaci, zahrnují 
určité role, scénáře, herce atp. Za základní jednotku analýzy by měla být zvolena 
epizoda a mělo by být zkoumáno dění v ní.  

 Dle Harrého by se psychologové měli více věnovat výpovědím (accounts) 
lidí o okolním dění. Když hovoříme s různými lidmi a zajímáme se o jejich verzi 
toho, co se událo, často se nám objeví různé obrazy.  

 Další, stále oblíbenější přístup k psychologickému výzkumu je znám jako 
akční výzkum (action research): experimentátoři si zde uvědomují, že jejich 
studie tvoří součást celkové sociální situace, a proto zřejmě ovlivní  konání 
pokusných osob. Vlastní vliv na situaci se pak experimentátoři nesnaží 
minimalizovat. Smíří se s tím, že situaci ovlivní a zkoumají pak  podstatu svého 
vlivu společně s podstatou ostatních sociálních procesů, které tam probíhají. 
Tento nový přístup umožňuje pojmout mnohem více reálných  situací a proto 
získává stále větší oblibu tím, že klade důraz na analýzu výpovědí a akční 
výzkum. Osoby podílející se na psychologickém experimentu jsou nyní 
považováni za „účastníky“ probíhajícího sociálního dění, nikoli za „pokusné 
osoby“, s jejichž chováním se má manipulovat. 
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KK UULL TTUURRAA  

 

Hlavní myšlenky:  

1. Kultura národa se skládá z jeho výrazných modálních forem chování, 
stejně jako z názorů, hodnot, norem a premis, s kterými jsou tyto 
formy chování ve svém základu usměrňovány.  

2. Kultura je organizovaná skupina idejí, zvyků a podmíněných 
emocionálních odpovědí, na kterých participují členové společnosti. 

Klíčová slova: způsob života, explicitní (resp. implicitní) kultura, kategorie 
kultury, modální osobnost, kulturní hodnoty, kulturní normy.  

Každá společnost má svou vlastní kulturu, která může být stručně 
definována jako  z p ů s o b   ž i v o t a . 

Při vyrovnávání se se svými společnými problémy se pokoušejí členové 
společnosti o různá řešení: některá z nich se pevně uchytí a přenášejí se dalším 
generacím jako kultura této společnosti. Některé problémy jsou specifické se 
zřetelem na danou společnost, jiné  jsou všeobecné a společné všem lidem: např. 
uspokojování biologických potřeb, výchova dětí, starost o nemocné. Každá 
kultura řeší tyto problémy originálně a můžeme říci, že neexistují dvě identické 
kultury. Specifický soubor společností přijatých řešení je ovlivněn fyzickým 
prostředím (podnebí, místopis, přírodní zdroje atd.), člověk však není pouze 
pasivní obětí svého prostředí, má tendenci jej přetvářet a podmínky si zlepšovat. 

Kultura jedné společnosti je vždy ovlivněna i styky s jinými kulturními 
skupinami, jak vyplývá z následujícího příkladu R.  Lintona (autora  The study 
of man, 1936):  

... náš solidní americký občan se probouzí v posteli, zhotovené podle původního 
vzoru z Blízkého východu, odhazuje přikrývku, která je z bavlny, jejíž vlastí je 
Indie. V koupelně, která je směsicí evropských a amerických vynálezů nedávné 
doby si sundává pyžamo, oděv pocházející z Indie a umývá se mýdlem, které 
vynalezli staří Galové. Obléká si šaty, jejichž původní forma pochází z koženého 
oděvu kočovníků asijských stepí, obouvá si boty z kůže, vyrobené procesy 
známými ze starého Egypta a upravené podle módy klasických středomořských 
civilizací. 

Dřív než odejde na snídani, podívá se přes okno, zhotovené z egyptského 
vynálezu - skla. Pokud prší, navleče si přezůvky z gumy, kterou objevili 
středoameričtí Indiáni a vezme deštník vynalezený v jihovýchodní Asii. Na hlavu 
si dá klobouk z plsti, používaný v asijských stepích. Cestou na snídani se zastaví 
v papírnictví, kupuje si noviny, které platí mincemi, jež jsou objevem 
starověkých Lýdů. V restauraci používá nůž, jehož ocel je slitinou vyrobenou 
poprvé v jižní Indii, vidlička je vynález středověké Itálie a lžíce je zhotovena 
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podle starořímského originálu. K snídani si dá kávu z habešské plantáže a mléko 
s cukrem. Domestikace krávy a dojení pochází z Blízkého východu, cukr byl zase 
poprvé vyroben v Indii. Když náš přítel dojedl, zakouří si. Je to zvyk 
severoamerických indiánů a používá se rostlina z Brazílie. Při kouření čte 
noviny, vytištěné typy starých Semitů, na materiálu, vynalezeném v Číně a 
způsobem tisku, který pochází z Německa.  Pokud stráví úvahy o zahraničních 
problémech a pokud je dobrý konzervativní občan, poděkuje v indoevropském 
jazyce židovskému božstvu za to, že je stoprocentní Američan. 

Krech, Crutchfield a Ballachey, (1968, s. 390) definují kulturu takto:   

Kultura národa se skládá z jeho výrazných modálních forem chování, 
stejně jako z názorů, hodnot, norem a premis, s kterými jsou tyto formy 
chování ve svém základu usměrňovány.  

Sem patří místo, kde žijeme, jak se rozmnožujeme, jak pečujeme 
o potomstvo, pohřbíváme, styl oblékání, jak a z čeho připravujeme pokrmy, jak 
je konzumujeme. Abychom mohli pochopit, v čem spočívá kultura, z čeho se 
skládá, musíme nejprve rozlišit mezi explicitní a implicitní kulturou.  

Explicitní kultura (vn ější) se skládá z přímo pozorovatelných pravidel 
verbálního i neverbálního chování ⇒ část, kterou můžeme pozorovat 
(stereotypy, chování, předsudky), tedy z typických vzorků chování etnického 
celku – je to popis jakéhosi „statistického“ výskytu typických rysů  standardního 
chování. Ještě přesněji: je to chování typických  jedinců v situačním standardu 
dané kultury.  

Implicitní kultura (vnit řní) - je v psychice (proces socializace, mýty, legendy, 
pověry, lidová tradice, rituály) - názory, hodnoty, normy, které jsou podkladem 
pozorovatelného chování, na které usuzujeme, s jejichž pomocí se snažíme 
vysvětlit si explicitní prvky chování.  

 Vzhledem k tomu, že řada implicitních prvků kultury může být přenášena 
i stovky let a jaksi se „předpokládá“ jejich účinnost, je mnohdy pokus vysvětlit, 
proč se člen jedné kultury chová právě tak a ne jinak, velmi obtížně řešitelný. 
(takhle by se Angličan nechoval, protože… ??)  

 Problém s implicitními prvky kultury je zvlášť citelný pro jedince, kteří 
s z nějakých příčin museli opustit svoji původní kulturu a žijí v jiné – emigranti, 
uprchlíci. Jsou schopni se naučit v průběhu času explicitním prvkům (jazyk, 
oblékání, běžné sociální rituály) a víceméně chováním splynout s novou 
kulturou, ale onen „vnitřní“, duchovní rozměr, který je implicitně obsažen, jim 
může dělat mentální problémy a být dokonce v masivní a nepřekročitelné 
kontradikci s implicitními prvky jejich původní kultury – např. postavení žen 
v Evropě či zemích islámu, vztah k životu a smrti, vztahy rodičů a dětí, výběr 
partnera atd. 
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  Papica (1972) definuje kulturu takto: kultura je organizovaná skupina 
idejí, zvyků a podmíněných emocionálních odpovědí, na kterých participují 
členové společnosti. 

0bsah kultury každé homogenní společnosti může být podle rozsahu, ve kterém 
se na ní podílejí členové společnosti, rozdělen do 3 kategorií: 

1) kategorie univerzální - ideje, zvyky, emocionální odpovědi, které jsou 
společné všem normálním dospělým členům společnosti: používání jazyka, 
vzorky oblékání, bydlení a ideální vzorky sociálních vztahů. 

2) kategorie speciální - sem patří ty složky kultury, na kterých se podílejí 
členové určitých sociálně rozlišených skupin jedinců, ale na kterých se nepodílí 
celá populace. 

Sem patří všechny vzorky, které byly přiděleny různým skupinám 
společenství v průběhu dděěllbbyy  pprrááccee..  

Sem patří i ty aktivity, které společnost přiřkla zzvvllááššttnníímm  pprrooffeessíímm  --  lléékkaařř,,  
kkoovváářř..  

Ti, kteří do této profese nepatří, neznají detailně prováděné procedury, ale 
mají obecnou znalost těchto věcí (neznáme detailně technologii, ale když se 
řekne kovář, každý ví, co dělá). 

3)  kategorie: alternativy - v každé kultuře existuje značný počet rysů, na 
kterých se podílejí určití jedinci, ale nejsou společné všem členům společnosti 
nebo všem členům sociálně uznávaných skupin. Všechny alternativy mají 
společné to, že představují buď: 

- rrůůzznnéé  zzppůůssoobbyy  ddoossaahhoovváánníí  ttééhhoožž  ccííllee (např. způsob dopravy v různých 
zemích) 

- rrůůzznnéé  rreeaaggoovváánníí  nnaa  tteennttýýžž  ppooddnněětt (např. dechovka v TV – někdo rád 
poslouchá, někdo vypíná). 

Za hranicemi kultury, mimo tyto tři kategorie, leží 4. kategorie zvyků, 
názorů a emocionálních odpovědí, na kterých se nepodílejí další členové 
společnosti:   

4)  kategorie individuálních zvláštností: 

-  oobbll ííbbeennoosstt  ččii   nneeoobbll ííbbeennoosstt  uurrččii ttýýcchh  ppřřeeddmměěttůů,,  bbaarreevv,,  jj ííddeell ,,  zzáábbaavvyy.. Každý 
člověk v každé společnosti má velice vysoký počet těchto individuálních 
zvláštností. 

 

Vliv kultury jedince m ůže být ve třech položkách: 

aa))  ccoo  jj iinníí  ll iiddéé  dděěllaajj íí  pprroo  jjeeddiinnccee:: techniky péče o dítě a tréninku dítěte, 

bb))  ccoo  jj iinníí  ll iiddéé  vvěěddoomměě  uuččíí  jjeeddiinnccee:: celá řada jevů, označovaných jako instrukce, 
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cc))  cchhoovváánníí  jj iinnýýcchh  ll iiddíí, jak je jedincem pozorováno a napodobováno. 

Předpoklad: všichni členové společnosti jsou vystaveni většinou týmž kulturním 
vlivům, můžeme očekávat určitou uniformitu v osobnostech - např. výchovné 
postupy k dítěti - druhy odměn a trestů. 

 Protože všichni členové společnosti jsou vystavováni většinou (jednotlivé 
generace ve stejném čase a prostoru) týmž kulturním vlivům, mohli bychom 
očekávat, že najdeme určité uniformity v osobnostech členů určité společnosti; 
současně můžeme očekávat, že nenajdeme obecnou identitu.  Jedinci, kteří např. 
působí na dítě, se budou lišit ve své interpretaci kulturního vzorku a této různé 
interpretaci bude odpovídat i odlišný účinek na dětské chování. Vezmeme-li 
v úvahu kulturní rozdíly, dá se předpokládat, že v různých společnostech existují 
různé osobnostní normy.  

Pak tedy struktura osobnosti, která se nejčastěji vyskytuje v jedné 
společnosti a určité době, je označována jako etnická, základní, nebo modální 
osobnost (někdy se setkáme s termínem národní charakter). 

Osoba zahrnující nejvíce prvků z kultury, v níž vznikla, působí jako vzor, 
model, idol, reprezentant.  

S výjimkou společností, jejichž kultury podléhají rychlým změnám, je 
modální osobnost kongruentní (shodná) s kulturou a dovoluje jedincům, aby se 
podíleli na kultuře s minimem frustrací a s maximem odměn.  

Každá kultura si vytváří své kulturní hodnoty:  

jjssoouu  zzvvllááššttnníí  ttřřííddoouu  nnáázzoorrůů,,  kktteerréé  ssddííll íí  ččlleennoovvéé  ssppoolleeččnnoossttii a týkající se toho, co 
je žádoucí a dobré, nebo co by mělo být. Hodnoty jsou tedy kladné a záporné. 
Jedinci se v procesu dospívání stávají „proniknuti“ kulturou, hodnoty se stávají 
cíli. 

Kulturní normy  jjssoouu  pprraavviiddllaa  ss  ssttaannddaarrddyy  ppřřii jjaattéé  ččlleennyy  ssppoolleeččnnoossttii, které 
specifikují podrobnosti vhodného a nevhodného chování při standardním 
chování. Normy mohou specifikovat i odměnu za přiměřené a trest na 
nepřiměřené chování.  

Dělí se na: 

AA))  OObbyyččeejj ee: přizpůsobení jim se nneeppoovvaažžuujjee  zzaa  žžiivvoottnněě  ddůůlleežžii ttéé a prostředky 
vynucení jejich užívání nneejjssoouu  jjaassnněě  vvyymmeezzeennéé (kravata v divadle - někomu 
vadí, někomu ne); při porušení obyčeje obvykle následují mírné či žádné sankce. 

BB))  MMrraavvyy:: specifikují chování zásadního společenského významu a zahrnují 
zzáákkllaaddnníí  mmrraavvnníí  nnoorrmmyy  ssppoolleeččnnoossttii ..  Mravy jsou společností aktivně 
vynucovány společenskými normami nebo právně (bigamie). Mají často svůj 
původ v náboženství (Desatero). 

 Základní prvky kultury - standardní případy chování a s nimi sdružené 
regulační formy se často sdružují do větších forem nebo vzorů, které jsou pevně 
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zavedené a přijaté jako základní součást kultury – hovoříme o 
institucionalizovaných způsobech.  

Můžeme je považovat za systém standardních případů chování, sdružený 
s názory, hodnotami a normami, které reprezentují společenské řešení 
jednoho z hlavních problémů života. Mezi významnější institucionalizované 
způsoby pak patří ty, které se týkají plození, výchovy dorostu, rozdělování 
zboží a služeb, donucovacích prostředků, zbavování se mrtvých, usmiřování 
bohů. Tyto prvky jsou navzájem spojeny do pevného, organizovaného 
systému, ve kterém jedinci jako účastníci standardního chování hrají své role 
podle předpisů kultury a připravují tak místo pro následující standardní 
chování.   

Krech,Crutchfield a Ballachey (1968) specifikují vztah mezi jedincem a 
kulturou jako vztah recipro ční: člověk je kulturou utvá řen a současně 
přispívá k jejímu utváření. Jedinec se může chovat jako odraz kultury vlastní 
skupiny, ale také jako nositel, manipulátor a tvůrce této kultury.  

 Jako odraz, výtvor své kultury jedinec vykazuje konformitu. Má silnou 
motivaci k tomu, aby se v každé situaci přiměřeně choval tak, jak se tomu naučil 
a nesnaží se o nové postupy a reakce.   

Aktivnější a kladnější roli hraje jedinec, když je nositelem své kultury: 
snaží se vlastními příklady doložit správnost sankcionovaných způsobů chování 
a získávat pro ně jiné (typické je zde např. chování rodičů, vychovatelů). 

Manipulátor s kulturou používá společné postoje, hodnoty a vzory chování, aby 
upřednostnil své vlastní zájmy (politická prohlášení).  

Tvůrce  kultury se jedinec stává představitelem kulturní změny. Kultura se tedy 
v důsledku činností jedinců, kteří jsou schopni zapochybovat o status quo a 
přináší nová řešení.  

Změna kultury: kultura z hlediska času není statickým jevem, mění se 
tehdy, pokud její představitelé pochybují o tradičních řešeních a vytvářejí nová 
řešení problémů, se kterými se oni sami a jejich spoluobčané setkávají. 

Metody výzkumu kultury: 

a) terénní metoda: zde badatelé žijí bezprostředně s lidmi a formou 
zúčastněného pozorování sledují hlavní úseky života, vedou rozhovory 
s vybranými členy kultury.  

b) obsahová analýza: technika systematického popisu zjevného obsahu 
zpráv. Vychází z předpokladu, že objasnění základních názorů a hodnot 
některé kultury se dá zjistit pomocí obsahu takových produktů kultury, 
jako jsou knihy, divadelní hry, film. 

c) mezikulturní metoda: každé zkoumané společnosti (kultuře) badatelé 
vymezí skore za každou, z určitého počtu vybranou kulturní dimenzi (tzv. 
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společenský modus, např. péče o dítě, hygiena, práce, pomoc jiným, péče 
o staré lidi atd.). Porovnáním skore se pak odkrývají podrobnosti a rozdíly 
mezi společnostmi.  
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JAZYK A  KOMUNIKACE  

 

Hlavní myšlenky: 

1. Jazyková komunikace je nejběžnější formou a pprroossttřřeeddkkeemm  mmeezzii   
oossoobbnnííhhoo  cchhoovváánníí,,  uummoožžňňuujjee  vvzzáájjeemmnnéé  ppoorroozzuumměěnníí  zzkkuuššeennoossttíí  jj iinnýýcchh  
ll iiddíí::   toto vzájemné porozumění umožňuje utváření společností, stejně 
jako vznik a přenos kultur. 

2. Komunikace je vzájemná výměna názorů mezi lidmi prostředni-ctvím 
jazyka. 

3. Všechno chování v mezi osobních situacích má charakter sdělení = 
člověk nemůže nekomunikovat. 

4. Základem společenského života je to, že přáním každého jedince je, aby 
byl od druhých potvrzen jako to, co je nebo dokonce jako to, co může být 
a zároveň máme vrozenou schopnost své spolulidi rovněž potvrdit. 

 

Klíčová slova: jazyk, denotát, konotát, komunikace, interakce, paralingvistické 
jevy, řečový registr, obsahový aspekt, symetrie, sebepojetí, sebepojem,  
komplementarita, metakomplementarita, destruktivní hádka, potvrzení, 
odmítnutí, zbezcenění, rituál.   

 

Vyjdeme ze základní premisy: člověk je hovořící živočich. Vybudoval si 
svět sslloovv a žije v něm  tak, jako žije ve světě osob a předmětů. Jeho používání 
slov a reakce na slova  mají mnoho společného s reakcemi na lidi a věci, stejně 
jako s používáním lidí a předmětů. Slova používá jjaakkoo  nnáássttrroojjůů  nnaa  oovvllááddáánníí  
ssvvééhhoo  vvllaassttnnííhhoo  cchhoovváánníí  aa  cchhoovváánníí  jj iinnýýcchh  oossoobb..  Jazyk má společenskou povahu: 
především zásluhou řeči si lidé ssdděělluujj íí  ssvvoojjee  mmyyššlleennkkyy,,  ccii ttyy  aa  zzáámměěrryy..  JJaazzyykk  
uummoožžňňuujjee  vvyyttvváářřeett  ppeevvnnoouu  ssppoolleeččnnoosstt  aa  ddáállee  ppřřeeddáávvaatt  oossoobbii ttoouu  kkuull ttuurruu.. 

Jazyková komunikace je nejběžnější formou a pprroossttřřeeddkkeemm  mmeezzii   oossoobbnnííhhoo  
cchhoovváánníí,,  uummoožžňňuujjee  vvzzáájjeemmnnéé  ppoorroozzuumměěnníí  zzkkuuššeennoossttíí  jj iinnýýcchh  ll iiddíí::  toto vzájemné 
porozumění umožňuje utváření společností, stejně jako vznik a přenos kultur. 

 

 

Funkce slov:  

Obvykle uvažujeme o slovu jako o symbolu, atributu a objektu.  

11..  SSlloovvoo  jjaakkoo  ssyymmbbooll ,, tj. zastupuje nebo znázorňuje jiný objekt, než je samo. 
SSlloovvoo  jjee  kkóódd, který se člověk od narození učí. Mezi slovem (symbolem) a 
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předmětem existuje vztah, který je výsledkem konvence (bez ní mohu cokoli 
označit čímkoli). 

Od členů společnosti se pak vyžaduje používání dohodnutého slova - 
použití nového, neznámého slova zastaví nebo znemožní komunikaci. Jakmile 
jednou společnost přijme tuto konvenci, vztah mezi předmětem a slovem, stává 
se tato asociace pro členy společnosti psychologicky nevyhnutelnou – jedině toto 
uznané spojení slova a předmětu je jediným správným označením (rodiče 
připravují výlet na kole, dítě oznámí, že si jde připravit svůj „bajk“ – reakce – 
„to to neumíš říct česky!?). Asociace slovo-objekt je nevyhnutelná i 
společensky. Od členů společnosti se očekává používání dohodnutého slova – 
svévolné zkreslení, použití jiného slova může ztížit komunikaci.   

22..  SSlloovvoo  jjaakkoo  aattrr iibbuutt  ((==   nneezzcciizzii tteellnnýý  zzáákkllaaddnníí  zznnaakk))  

Děti často vnímají název předmětu jako nneezzcciizzii tteellnnýý  zznnaakk..  NNázev: jako 
velikost, barva nebo tvar - se vnímají jako součást předmětu, patří k předmětu. 
Název a předmět jsou jedno a totéž.  Pozorujeme tuto tendenci u dětí, které se 
učí mluvit. Rodič mu ukáže malý, žlutý a kulatý  předmět a řekne: to je míč. 
Termíny malý, žlutý a kulatý jsou pro dítě atributy míče – velký, modrý a kulatý  
předmět „není“ míčem, i když jím ve skutečnosti je. Teprve konkrétním 
zobecňováním si dítě rozšiřuje slovní zásobu a předměty různých barev a 
velikostí, které jsou různé barvy a velikosti a jsou kulaté  jsou míče. Tato 
popsaná situace není pozorovatelná jen u dětí, např. příslušníci  některých 
primitivních národů nechtějí říkat své jméno – vlastní jméno jedince je jeho 
identifikací; jeho nositel se obává, že pokud se ho nepřítel doví, může s ním 
kouzlit a jeho nositel utrpí. 

I toto atribuční spojení může mít svá úskalí, protože může být využito, 
resp. zneužito: např.  termíny svoboda, demokracie - pro jednoho možnost 
volného vydechnutí, svobody ducha, kterou si však někdo může vykládat jako 
anarchii ve všem, jiný jimi ospravedlňuje např. krádeže - pod rouškou svobody. 

 

  

33..  SSlloovvoo  jjaakkoo  oobbjjeekktt  

Slova jsou pro člověka součástí jeho reálného světa. Vnímáme je tak, že 
na ně bezprostředně reagujeme, jako by existovala skutečně. Při zaslechnutí 
některého slova reagujeme bezprostředně a přímo tak, jak bychom reagovali na 
objekt, který slovo reprezentuje – pokud zaslechneme náhlý hlučný zvuk, 
reagujeme na něj úlekem, jako by zvuk, slovo, zastupovalo cosi jiného, 
nebezpečného a nebylo jen slovem (např. skupinka lidí stojí v létě na kraji lesa, 
někdo vykřikne slovo „had“, lidé se rozběhnou, vykřiknou, intenzívně se 
rozhlížejí, dupou, zvedají nohy.) Reagujeme tedy na slovo, jako by bylo 
objektem reálného světa. Tohoto efektu mohou využívat lidé, kteří např. jako 
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veřejní řečníci chtějí přesvědčit druhé o nebezpečích zbraní a použitím 
vhodných slov navodí prožitek atmosféry války.  

Z uvedených důvodů může být jazyk velmi účinným prostředkem 
ke změně lidských postojů, vytváření potřeb a emocí a navozování změn 
v chování a jednání.   

Denotativní a konotativní význam: 

Pod denotativním významem slova se chápe přesně to, co slovo 
označuje: denotace je výslovné ztotožnění slova a toho, na co se vztahuje: 
typické je toto spojení pro vědecký slovník – věda se pokouší vytvořit jazyk, 
jehož pojmy mají neměnlivé, označující významy (např. krev- složitá tekutina 
s hlediska biologického, chemického, medicínského, fyzikálního; pro básníka a 
čtenáře jeho tvorby může mít však významy velmi jiné, konotativní).   

Většina slov má však také konotativní  významy – ty se týkají širšího 
rozsahu myšlenek, citů a tendencí chování, které se  seskupují kolem slova, 
týkají se především postojových složek významu (viz dále). Při mnohých 
slovech je pak konotativní význam důležitější, než denotativní, protože slovo si 
přináší silný emoční náboj. V památném projevu, v němž vedl národ do války, 
nabízel W. Churchill Britům „krev, pot a slzy“. Konotativní význam lze tedy 
využívat k vytváření specifických, emočně prosycených a postoje vytvářejících  
obrazů, i když použitá slova mimo zamýšlený kontext zdaleka nemají onu sílu 
konotátu.  

KK oommuunniikkaaccee  

Komunikace je vzájemná výměna názorů mezi lidmi prostřednic-tvím 
jazyka. 

Je základní sociální interakcí. Komunikujeme s druhými nebo od nich 
přijímáme zprávy řečí, písmem ale také pomocí řady neverbálních signálů. 
Reagujeme také na obecné formy sdělení, které se týkají nás všech a které mají 
společenský původ.  

Komunikace jjee  pprroocceess,, který obyčejně zahrnuje iinntteerraakkccii   mezi komunikujícími 
jednotlivci. 

a) jednostranná komunikace - zpráva či sdělení, 

b) oboustranná komunikace - interakce. 

 Odpověď, vyvolaná příjemcem zprávy se zase stává předmětem, podnětem 
pro komunikátora, na kterou zase on odpoví zprávou. Při komunikační události 
jsou zprávy každé osoby zároveň odpověďmi i podněty. Člověk se nemůže 
nechovat - vždy se nějak projevuje, tedy  všechno chování v mezi osobních 
situacích má charakter sdělení = člověk nemůže nekomunikovat. 

 Existuje mnoho stylů užití jazyka: jiný užíváme v oficiálním projevu, jiný 
v intimních chvílích. Hayesová (1988, s. 30) hovoří o řečovém registru:   
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Pět běžných řečových registrů:  

Deklamační:  Používá se při formálních projevech, také pro některé druhy 
věcných písemných sdělení. 

Formální:    Vyžaduje pečlivé užití gramatiky a slovní zásoby. Často se 
užívá, když je projev adresován autoritám. 

Informativní:  Obvykle se užívá při rozhovoru s cizími lidmi, který má však 
neformální charakter, např. při dotazu na odjezd dalšího 
vlaku. 

Familiární:     Častost užívá v konverzaci mezi přáteli nebo lidmi, kteří se 
dobře znají. Může obsahovat slangové výrazy a často užívá 
gramatické formy které by v psaném projevu působily 
nedokončeně a odporovaly by pravidlům. 

Intimní:    Určený pro intimní přátele a pro blízkou rodinu. Často vede k 
užívání zkratkovité řeči a zvláštních odkazů (in-references). 
Počítá s velkým množstvím společných zážitků zúčastněných 
osob. 

 Materiálem komunikace nejsou jen sslloovvaa, ale také všechny ppaarraall iinnggvviissttiicckkéé  
jjeevvyy::   ppřříízzvvuukk,,  rryycchhlloosstt  řřeeččii ,,  ddrržžeenníí  ttěěllaa,,  ggeessttaa,,  mmiimmiikkaa,,  kkoonnttaakkttyy  ooččiimmaa,,  ssmmíícchh  --  
kkaažžddýý  ddrruuhh  cchhoovváánníí,,  ddoopprroovváázzeejjííccíí  kkoommuunniikkaaccii ..  DDoo  kkoommuunniikkaaccee  ttaakk  vvssttuuppuujjíí  ii   
nnaaššee  ppřřeeddssttaavvyy  oo  ssoocciiáállnníícchh  zznnaalloosstteecchh  ddrruuhhééhhoo,,  ss  nníímmžž  kkoommuunniikkuujjeemmee,,  ii   oo  jjeehhoo  
ooččeekkáávváánníícchh..  KKee  zzddůůrraazznněěnníí  ttoohhoo,,  ccoo  ssdděělluujjeemmee,,  ppoouužžíívváámmee  nneevveerrbbáállnníícchh  
ssiiggnnáállůů..  RReeaakkccee  nnaa  ttyyttoo  nneevveerrbbáállnníí  ssiiggnnáállyy  jjssoouu  nněěkkddyy  ddookkoonnccee  ssii llnněějjššíí,,  nneežž  nnaa  
sslloovvnníí..  NNeevveerrbbáállnníí  kkoommuunniikkaaccii   rroozzdděělluujjee  nnaappřř..  AArrggyyllee  ((11997722))  ddoo  44  sskkuuppiinn::  

��  nnaappoommááhhaajj ííccíí  řřeeččii   

��  nnaahhrraazzuujj ííccíí  řřeečč  

��  vvyyjjaaddřřuujj ííccíí  ppoossttoojjee  

� vvyyjjaaddřřuujj ííccíí  eemmooccee.. 

 Jedním z nejčastěji užívaných paraligvistických jevů je kontakt očima. 
Argyle (1972) experimentálně zjistil, úroveň očních kontaktů mezi komunikující 
určuje jejich fyzická vzdálenost. Když měly 2 osoby po dobu 3 minut 
konverzovat a byla mezi nimi vzdálenost 3 metry, vyhledávaly oční kontakt 
častěji, než když spolu mluvily v pohodlnější vzdálenosti 1,8 m; když stály asi 
0,6 m od sebe, cítily se nepohodlně a vyhledávaly oční kontakt nejméně často ze 
všech tří možností.  

 Důležitost neverbálních signálů dokládá opět Argyle, Alkena a Gilmour 
(1971): pokud se setkáme s neverbálním sdělením, které není v souladu 
s verbálním sdělením, máme tendenci uvěřit neverbálnímu 5 x častěji, než 
verbálnímu! Neverbální signály jsou často nevědomé, a snad proto je lidé často 
považují za závažnější indikátory „skutečných“ postojů mluvčího k tomu, o čem 
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právě verbálně hovoří. Tedy pokud nám někdo bude např. popisovat výlet na 
nějaké místo a bude říkat: ano, je to tam docela dobré a příjemné a bude se tvářit 
velmi vážně a napjatě, budeme mít tendenci  uvěřit spíše výrazu tváře než 
slovům.  

V komunikaci se předávají zprávy: 

a) obsah zprávy je informace, 

b) zpráva má i jinou vlastnost - ukazuje, jak máme vysílatelovi 
zprávy rozumět! 

  Každá komunikace je zároveň sdělováním, zároveň vztahem mezi 
komunikací má tedy obbssaahhoovvýý  aa  vvzzttaahhoovvýý  aassppeekktt ..   

OObbssaahhoovvýý  aassppeekktt  - zprostředkuje data nebo údaje. 

VVzzttaahhoovvýý  aassppeekktt - vyjadřuje pojetí těchto dat - definuje vztah mezi 
komunikanty bez ohledu na předmět komunikace. Vztahový aspekt bývá 
nejčastěji vyjádřen paralingvistickými jevy: když žena A ukáže ženě B náramek 
a žena B se zeptá: „to je zlato?“ potom obsahem její otázky není jen hledání 
informací o objektu (náramku), ale současně vyjadřuje žena B vztah k ženě A. 
Intonace, tón hlasu, způsob bude vyjadřovat buď přátelství, obdiv, nebo závist a 
nemají nic společného s materiálem předmětu (náramek), ale s tím, jak dvě 
osoby v interakci definují svůj vzájemný vztah.   

 Máme tedy tendenci na základě sdělení od partnera v komunikaci usuzovat 
na jeho myšlenky a především city, které se snaží vyjádřit. Nereagujeme tedy na 
slovo, ale na to, co si myslíme, že se za ním skrývá v nitru partnera, co stojí 
v pozadí jeho vyjádření a on zase reaguje na naši odpověď podle myšlenky nebo 
citu, který předpokládá v pozadí naší odpovědi. Vždy tedy posloucháme „mezi 
řádky,“ snažíme se dopátrat vztahu, dostat se druhému „pod kůži.“ 

  Aby byla komunikace úplná, musí obsahovat oba aspekty, jak obsahový, 
tak vztahový. Pokud tomu tak není, dochází k ššuummuu..  

  Každý pokus přeložit něco z jednoho aspektu komunikace do druhého 
vede ke ztrátě či zkreslení informace, např. city vyjadřované vztahově - 
chováním k milované osobě a přepisem těchto vztahů v dopise. Navíc 
paralingvistické jevy mají kulturní povahu a pozadí: gesto v jedné kultuře není 
nutně tímtéž v druhé! Úsměv může znamenat jak pozitivní emoci, tak pohrdání.  
VV  ppoosslleeddnníímm  oobbddoobbíí  ssee  oobbjjeevvuujj íí  zzaassvvěěcceennéé  ppuubbll iikkaaccee,,  zzaabbýývvaajjííccíí  ssee  ttzzvv..  bbooddyy  
ttaallkk,,  řřeeččíí  ttěěllaa..  UUppoozzoorrňňuujj íí  nneejjeenn  nnaa  sshhooddyy,,  aallee  ppřřeeddeevvššíímm  nnaa  kkuull ttuurrnníí  rroozzddííllyy  
ggeesstteecchh,,  ddrržžeenníí  ttěěllaa  aa  jjeejj iicchh  kkoommuunniikkaattiivvnníícchh  vvýýzznnaammeecchh..33 

  Jak se dozvíme podrobněji v následujících kapitolách, každý jedinec jako 
člen sociálních skupin má v těchto skupinách různé statusy a role. Sociální 
                                                 
3   vviizz..  nnaappřř..  MMOORRRRIISS,,  DD..  BBooddyy  TTaallkk..  ŘŘeečč  ttěěllaa..  11..vvyydd..  PPrraahhaa  ::  IIvvoo  ŽŽeelleezznnýý,,  11999999..  ss..  224466..  IISSBBNN  
8800--224400--00223388--88.. 
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učení nám umožňuje osvojit si celé vzorce sociálního jednání a naučit se 
příslušným rolím. Ve svém společenském životě na sebe bereme úlohy, které 
nám předpisují, jak se máme chovat k druhým lidem. Za jediný den 
pravděpodobně sehrajeme řadu různých rolí, které mají povahu dlouhodobější 
(syn, dcera, rodič, partner, učitel), ale i krátkodobých (cestující  metru, divák na 
fotbale).  

Role je tedy předpisem pravidel, jak se máme chovat, majíce různý status.   

Status vyjadřuje hodnotu postavení v určité skupině (dospělý muž má ve své 
rodině status partnera a otce, ve své původní status nejmladšího dítěte, tak je na 
něj v obou skupinách reagováno a tak reaguje on různými typy chování, které se 
očekávají). Můžeme tedy mít v různých skupinách, kde jsme členy, různé 
statusy a role. Součástí rolí a statusů jsou i různé druhy komunikace, které 
k těmto statusům a rolím sociálně a kulturně přísluší, mohou být přímo 
předepsány (jsou pro různé statusy a role obvykle definovány kulturní tradicí a 
cosi svému nositeli umožňují a zároveň znemožňují). Z výše uvedeného pak 
vyplývá, že mohou při komunikaci mezi lidmi nastat různé kombinace rolí a 
statusů a tím je definován i způsob komunikace.  

Mezilidské komunikační procesy jsou::  

- symetrické - komunikační chování partnerů je zrcadlové, protože mají stejné 
či velmi podobné statusy a role (např. dvě spolužačky, dvě matky, dva členové 
sportovního klubu). Existuje zde  tendence k rovnosti (oba mají stejná práva a 
povinnosti, vyplývající ze stejností statusů a rolí), komunikace probíhá volněji, 
snadno oba mohou měnit témata, slovník, přebírat vedení rozhovoru, atd.  

- komplementární - doplňkové. Do takové komunikace vstupují komunikanti 
dvou rozdílných statusů: jeden partner má v této komunikaci roli dominantní, 
druhý submisivní (např. rodič x dítě, učitel x žák, lékař x pacient). Zde obvykle 
dominantní partner začíná a končí komunikaci, určuje téma a jeho změnu, 
slovník. Působí zde tzv. idiosynkratická vztahová norma: v jedné komunikaci 
je jeden dominantní, tentýž v jiné submisivní – učitel je ve škole směrem 
k žákovi dominantní, ale směrem k řediteli školy (nebo partnerce doma) 
submisivní.   

 Třetí vztahovou formou je mmeettaakkoommpplleemmeennttaarr ii ttaa..  ZZddee  ppaarraaddooxxnněě  
ssuubbmmiissiivvnníí  ppaarrttnneerr,,  kktteerrýý  bbyy  mměěll   bbýýtt  ppooddřříízzeenn  vv  kkoommuunniikkaaccii   ddoommiinnaannttnníímmuu,,  
jj iissttýýmmii   zzppůůssoobbyy  cchhoovváánníí  ppřřiinnuuttíí  ddoommiinnaannttnnííhhoo,,  aabbyy  sseessttoouuppii ll   nnaa  jjeehhoo  
kkoommuunniikkaaččnníí  rroovviinnuu  ((jjeevv  zzvvaannýý  ppsseeuuddoossyymmeettrriiee)),,  rreesspp..  mmůůžžee  hhoo  ddoottllaaččii tt  aažž  ddoo  
ssuubbmmiissiivvii ttyy..  NNaappřř..  žžáákk,,  kktteerrýý  jjee  kk  uuččii tteell ii   ssuubbmmiissiivvnníí,,  jjeejj   ssvvýýmm  vvyyrruuššoovváánníímm  vv  
hhooddiinněě  ddoonnuuttíí  ssiiccee  kkoommuunniikkoovvaatt  ddoommiinnaannttnněě  ––  uuččii tteell   jjeejj   kkáárráá,,  aallee  vvee  sskkuutteeččnnoossttii   
kkoommuunniikkaaccii   zzaaččaall   žžáákk!!   KKddyyžž  zzlloobbii tt  ppřřeessttaannee,,  uuččii tteell   nneemmáá  ddůůvvoodd  vv  kkoommuunniikkaaccii   
ppookkrraaččoovvaatt..  SStteejjnněě  ttaakk  ssuubbmmiissiivvnníí  ppaarrttnneerrkkaa  ssvvýýmm  ssuuppeerrssuubbmmiissiivvnníímm  cchhoovváánníímm  
((nnaappřř..  ppooppllaakkáávváánníímm  ––  vveellmmii   úúččiinnnnéé!!))  ddoonnuuttíí  ddoommiinnaannttnnííhhoo  ppaarrttnneerraa  kk  ttoommuu,,  aabbyy  
ooddřřeekkll   sscchhůůzzkkuu,,  nnaa  kktteerroouu  ssee  ttěěššii ll   aa  ppooddlleehhnnee  ttaakk  ppaarrttnneerrccee,,  kktteerréé  ssee  nniikkaamm  
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nneecchhccee..  NNeemmooccnnýý  ((oodd  ssll ..  zzáákkllaadduu  nnee--mmoocceenn!!)),,  kktteerrýý  jjee  vv  rrooll ii   ssuubbmmiissiivvnnííhhoo,,  nnee--
mmooccnnééhhoo,,  ddoonnuuttíí  cceelloouu  rrooddiinnuu,,  aabbyy  mmuu  ppoosslluuhhoovvaallaa..    

  SSppeeccii ff iicckkýýmm  ppřřííkkllaaddeemm  ssttřřeettuu  ddoommiinnaannttnníícchh  aa  ssuubbmmiissiivvnníícchh  rrooll íí  
vv  kkoommuunniikkaaccii   jjee  destruktivní hádka. V ní si dominantní snaží udržet roli 
dominantního a submisivní se jej snaží z ní vytlačit a převzít ji sám. Dochází 
ke krátkodobé redefinici původního vztahu – dominantní vs. submisivní. Jedná 
se tedy o pokus zahýbat existujícím vztahem – proto se v destruktivní hádce 
nejedná o obsah (o předmět hádky), ale o techniky, obvykle obsahující různou 
hladinu agrese, které mají charakter vztahový. Střet může začít banálním 
tématem: dítě přišlo pozdě domů, a končit např. trestně postižitelným 
vzájemným obviňováním, zdůrazňovanou dědičnou mentální vadou v rodině 
jednoho partnera, vyčítám utrácení peněz, nelásky  k příbuzným a vyhrožováním 
rozvodem, případně brachiální agresí (viz dále). 

 V rámci vztahových a obsahových aspektů komunikace však existuje řada 
dalších problémů, které mají charakter poruch v oblasti obsahových a 
vztahových aspektů. 

Ty nastávají především v těch mezilidských vztazích, ve kterých musí lidé 
setrvat (partnerství, rodičovství, vztahy v zaměstnání, ale i na 14tidenním 
zájezdu autobusem atd.) Pokusíme se šíři problému ilustrovat na běžném 
příkladu z denního života: ženatý muž potká na ulici přítele, který přicestoval do 
jejich města a nemá kde přespat. Přítel jej požádá o laskavost a muž svolí. Když 
se vrátí domů, sdělí situaci ženě a strhne se hádka.. 

 Při terapeutickém sezení se ukázalo, že oba partneři jsou překvapivě 
jednotni v tom, že přítel u nich měl přenocovat. Oba partneři byli překvapeni 
tím, že se shodují a přitom se různí v jednom věcném obsahu a došlo mezi nimi 
k hádce. Ve skutečnosti se jednalo o dva zcela rozdílné věcné obsahy: 

Jeden aspekt se týkal přenocování jako takového – věcného obsahu. 
Druhý se týkal zcela specifické  stránky jejich vztahu! Kdo má právo 
rozhodnout o poskytnutí noclehu?! Tento aspekt, tedy aspekt vztahový je ten, 
na kterém se oba partneři nemohou sjednotit. Aby se sjednotili, znamená to, že 
by museli mluvit o svých vztazích! Ve svém pokusu (hádka) potlačit konflikt se 
dopustili typické chyby: zatímco jejich nesouhlas je v rovině vztahové, řeší 
konflikt v rovině obsahové, kde podstatě o konflikt nešlo. Tato chyba vede k 
neřešitelnému pseudokonfliktu, který připomíná vtip s opilcem, který hledá 
ztracený klíč pod svítící lucernou, kde je více vidět, než tam, kde ho skutečně 
ztratil. Tyto poruchy nastávají tam, kde vztahové složky jsou narušeny a lidé se o 
nich bojí mluvit mezi sebou - balí to pak do problému o něčem jiném. Hádka je 
pak pokusem o definici vztahu při jakémkoli obsahovém materiálu komunikace 
(hádky). 
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Varianty:  

1. ideální případ: partneři jsou jednotní pokud jde o obsah i o definici jejich 
vztahu. (Dobře jsi udělal, že tady přítel bude, bude hezký večer.) 

2. nejhorší = nefunguje žádný z aspektů. 

 

Přechodné formy: 

a) partneři jsou nejednotní v obsahu, ale tato názorová rozdílnost neovlivní jejich 
vztah (velmi zralé - sjednotíme se na tom, že nebudeme vždy jednotní – tento 
případ  je nejzralejší formou vztahu k nesouhlasu).  

b) sjednotí se obsahově, ale ne vztahově (nocleh ano, ale pravdu jsi neměl, 
neměl jsi to beze mne rozhodnout). Zde narůstá nebezpečí, spočívající v tom, že 
když zaniká pochopení v obsahové stránce, je ohrožena i vztahová. Např.: 
rodina staví dům – je třeba podřídit vztahy obsahu; po dostavbě pak dojde 
k destrukci rodiny a rozpadu – obsah ustoupil do pozadí a tlumené vztahové 
neshody nabyly vrchu.  

 Jiným typickým příkladem je případ problémového dítěte (neúspěchy ve 
škole, delikvence). Takovéto dítě dává vztahu rodičů zdánlivou pevnost tím, že 
je nutí společně rozhodovat a zasahovat, přitom může docházet k tomu, že: 

rodiče se pokouší řešit vztahový problém na obsahovém stupni, ale také opačně 
– tj. na názorové různosti reagovat mechanismem výčitek (kdybys byl víc doma, 
tak by syn… kdybys mu tolik nepovolovala…) 

Velmi obtížná situace nastává tam, kde osoba je nucena pochybovat o 
svých názorech na obsahovém stupni, aby neohrozila vztah, který je pro ni 
významný (žena toleruje muži nevěry, potlačuje je a neguje, příp. racionalizuje, 
aby on svým odchodem jejich vztah nezničil, protože ona je na tomto vztahu 
závislá. Typické pro emočně submisivní partnery). 

 V řešení výše uvedených problémů jde vždy o definici já a ty. Člověk si 
v průběhu života vytváří sebepojetí a tuto konstrukci obvykle nabízí jiným lidem 
a naopak – jiní nám nabízejí své sebepojmy. Vytváření sebepojmu (self-concept) 
je dynamickým procesem – člověk v průběhu života vytváří stále nové a nové 
sebepojmy, což souvisí s měnícími se sociálními situacemi  (statusy a rolemi), 
které  v průběhu života zastává, resp. opouští. Jestliže je nějaký  sebepojem 
konzervován, jeho nositel se stává pouze objektem a vyhýbá se situacím, které by 
narušily jeho sebeobraz („jako otec jsem to zakázal a to platí vždy a všude“ – 
otec  zakonzervoval  svůj otcovský sebepojem v době, kdy dítěti bylo 7 let a 
dnes je mu 17, ale nebude jej měnit, aby neztratil subjektivně prožívanou 
autoritu). 

Obvyklé je, že své sebedefinice osoba A  nabízí druhému (osobě B); může 
to provést různými způsoby. Přesto, že A svá sdělení může nabídnout na 
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obsahovém stupni, prototyp sdělení bude stále pronikat do vztahové složky:  
bude mít stále tuto formu: „tak vidím já sám sebe ve vztahu k tobě v této situaci“ 
(neměl jsi pravdu, rozhodl jsi o přespání přítele beze mě – to se dotklo mého 
sebepojmu). Osoba B  může reagovat na mnou předloženou sebedefinici 
různými způsoby:  

� potvrzením, 

� odmítnutím, 

� zbezceněním. 

Potvrzení: osoba B potvrdí sebedefinici osoby A  tím, že sdělí svůj souhlas: 
Ano, tak tě vidím i já.Toto potvrzení identity osoby A osobou B je 
nejdůležitějším předpokladem pro duševní stabilitu a zdravý vývoj. Každodenní 
zkušenost potvrzuje, že velká část naší komunikace slouží právě tomuto účelu 
(pokusu nechat se „potvrdit“)a ne pouze výměně informací. Ukazuje se, že lidé 
musí vzájemně komunikovat s jinými právě proto, aby si zachovali své sebe-
vědomí. Tento předpoklad je doložen řadou experimentů z oblasti senzorických 
deprivací, které potvrzují, že pro člověka není možné udržet si duševní stabilitu 
po delší dobu jen komunikací se sebou samým.   

 Základem společenského života se pak stává to, že přáním každého 
jedince je, aby byl od druhých potvrzen jako to, co je nebo dokonce jako to, co 
může být a zároveň máme vrozenou schopnost své spolulidi rovněž potvrdit 
(Papica, 1971).  

Odmítnutí: Osoba B může sebedefinici osoby A zamítnout: Nemáš ve svém 
názoru na sebe pravdu. Toto zamítnutí, i když je osobě A nepříjemné, 
předpokládá alespoň omezené uznání toho, co je zamítáno a neomezuje proto 
nutně reálnost sebeobrazu – v odmítnutí není negován sebeobraz osoby jako 
celek Toto odmítnutí může mít dokonce pozitivní motivační účinek: osoba A 
nabídne svoji sebedefinici dobrého partnera a otce zároveň; B roli partnera 
potvrdí, roli otce odmítne – „jsi dobrý partner, ale roli otce hraješ  špatně.“  

Zbezcenění : vpodstatě  jde o to, že osoba A je negována jako autor své 
definice: Ty pro mě neexistuješ. Jedná se o velmi negativní situaci, kdy okolí 
jedince nevnímá, opustí ho a ten zůstává zcela nepovšimnut. Jak vidno 
z předchozího, mezilidské vztahy se v komunikaci mohou manifestovat velmi 
různorodě; společné mají to, že do nich vstupují jedinci se svými sebedefinicemi 
a nabízejí je k vyhodnocení sebedefinicím těch druhých.  
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Komunikace mezi muži a ženami  

Odborníci na mezilidskou komunikaci,  Peaseovi (2000) ve své 
pozoruhodné knize4 provádějí čtenáře velmi čtivým způsobem, který přes 
popularizaci nepostrádá značnou odbornou  hodnotu, řadou aspektů vztahů 
mužů a žen a specifik jejich psychiky, která jsou namnoze nekompatibilní a 
bývají  podkladem pro řadu partnerských konfliktů; soustřeďme se na okamžik 
na oblast problémů v komunikaci.  

Autoři soudí, že na počátku školní docházky se chlapcům příliš nedaří; 
jejich verbální schopnosti jsou ve srovnání s dívkami slabší, mají tedy horší 
prospěch, před mnohem výmluvnějšími dívkami (a sociálně zdatnějšími, 
pilnějšími a hodnějšími) se cítí hloupě, začínají divočit, zlobit a chovat se 
destruktivně. Je pak pravděpodobné, že učitelky-elementaristky (bývalé „pilné 
holčičky“) více rozumí děvčátkům, než chlapcům a také se s nimi více a 
snadněji domluví. V pozdějších školních letech mívají dívky potíže ve fyzice a 
přírodních vědách, kde je zapotřebí prostorové představivosti. Zatímco 
vyrovnávací a speciální třídy jsou plné chlapců a jejich rodiče si tiše zoufají a 
doufají, že jejich synové se konečně naučí pořádně číst, psát a mluvit, na dívky 
není kvůli jejich špatnému prostorovému uvažování vykonáván žádný nátlak. 

 Ženy mají ve svém mozku specifickou oblast pro řeč. Je umístněna 
zejména v přední části levé hemisféry; v pravé hemisféře mají ještě jednu menší 
oblast odpovědnou za řeč. Ženy mají značně rozvinutou schopnost řeči právě 
díky skutečnosti, že mají centrum řeči umístěno v obou hemisférách. Vzhledem 
k tomu, že na řeč jsou soustředěny konkrétní části mozku, mohou se ostatní části 
soustředit na jiné úkoly, díky čemuž jsou ženy schopny dělat zároveň 
s mluvením také mnoho jiných věcí zároveň. Dívky se také díky tomu snadněji 
učí cizí jazyky, lépe zvládají mluvnici, interpunkci a pravopis. V závěru této 
subkapitoly uvádíme několik závěrů, které autoři uvádějí – pro bližší vysvětlení 
doporučuji celou knihu přečíst. Přes dlouholeté zkušenosti psychologa (také 
manžela a otce) se mi zde podařilo najít odpovědi na řadu otázek (a starých 
partnerských sporů). 

Peaseovi:  

• Muži dokáží v duchu zaznamenat své problémy a odložit je stranou. 
Ženám běží problémy neustále hlavou. 

• Žena hovoří o nejrůznějších věcech v libovolném pořadí a 
vyjmenovávají veškeré možnosti a přání. 

• Mluví-li žena večer proto, aby dohonila všechno, co nestihla přes 
den, nechce být přerušována řešením svých problémů, které v řeči 
muži mimoděk předkládá a on je tak chápe.  

                                                 
4 Peaseovi, A., B. Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. 1. vyd. Brno: Jiří Altman, 2000. s. 317. 
ISBN 80-86135-15-280-86135-15-2. 
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• Nejdůležitější pravidlo hovoru s mužem: mluvte jednoduše. 
Předložte mu k přemýšlení vždy jediný námět. 

• Muži dokáží najít cestu z bodu A do bodu B bludištěm odlehlých 
uliček (nebo na mapě), ale postavíte-li je doprostřed skupinky žen, 
které hovoří zároveň o několika věcech, beznadějně se ztratí. 

• Ženy jsou schopny zároveň mluvit a poslouchat a u  toho vyčítat 
mužům, že nedokážou dělat ani jedno z toho. 

• Muži střídavě mluví a poslouchají; když tedy mluví, nepřerušujte 
je. 

• Pokud s vámi žena hodně mluví, má vás ráda. Pokud s vámi 
nemluví, máte problém. 

• Nepřímá řeč pomáhá utvářet vztahy mezi ženami, i při rozhovoru 
s muži však velmi často nefunguje - muži totiž nechápou její 
pravidla.  

• Chcete-li, aby muž naslouchal, oznamte to předem a dejte mu 
vědět, o čem budete mluvit. (str. 105 - 124). 

 

RRii ttuuááll     

Je přechodná forma mezi vztahovou a obsahovou komunikací: 

zde je  předáván sdělovaný materiál, ale opakovaným a stylizovaným 
způsobem. Společnost transkribuje na dlouhou dobu vztah do obsahu. Můžeme 
reportážní formou popsat rituál, ale aby byl jako takový naplněn a prožit, musí 
se „odehrát“. Ve svém životě máme řadu rituálů, od jednoduchých (pusa na 
dobrou noc), až po složité diplomatické protokoly. Ve všech je však jedno 
společné: vztah je  deklarován  obsahovými prostředky. Pusa na dobrou noc by 
se dala „rozepsat“ vztahově: mám tě rád,  rád ti dám pusu, abys to věděl, tím to 
dávám najevo; resp. předávám ti v pokleku dary, abys viděl, že tě mám rád jako 
svého panovníka a plně se ti podřizuji.   

 Je tedy zjevné, že ve všech prvcích chování, které algoritmus rituálu 
obsahuje, je vztah mezi jedinci stylizovaně, velmi často mimicky a 
pantomimicky předáván. Je však nezbytné, aby účastníci rituálu byli 
obeznámeni s detaily algoritmu a rituál mohl kompletně proběhnout.  

Mezilidské soužití obsahuje řadu rituálů, lidé v nich stylizovaným a velmi 
často neverbálním způsobem sdělují druhým své vztahy. Pokud osoba A 
nabídne osobě B rituálně svůj vztah (pusa na dobrou noc) a osoba B tuto 
nabídku přijme, potvrdí, že vztah existuje. Pokud však osoba B odmítne (odvrátí 
tvář a políbit se nenechá), vyjadřuje tím svůj nesouhlas a pochybnost nad 
existencí vztahu tak, jak jej nabízí osoba A, která znejistí.   
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Je proto nezbytné, abychom si rituály pěstovali a dodržovali; snížíme tím 
vzájemně riziko vztahové nejistoty.  
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NNOORRMM YY  

  

Hlavní myšlenky:  

1. Každá skupina vyjadřuje v normách to, co očekává od svých členů a tato 
svá očekávání provází různými typy sankcí.  

2. Normy se liší hlavně silou sociálního tlaku, který je uplatněn v jejich 
dodržení a mírou sankcí za jejich nedodržení.  

3. Podstatou koonnffoorrmmii ttyy  je podrobení se jedince co do úsudku i co do 
chování skupinovému nátlaku. 

Klíčová slova: kulturně hodnotové vzorce, hodnotový systém, normy konvenční, 
institucionální, ideální, zvyky, obyčeje, mravy, tabu, legální svědomí, 
konformita.  

  

Žádná společnost nemůže existovat bez pravidel, která regulují chování, 
bez norem. 

 Papica (1971): každá skupina vyjadřuje v normách to, co očekává  od svých 
členů a tato svá očekávání provází různými typy sankcí.  

Normy jsou kulturně hodnotové vzorce a jjssoouu--ll ii   iinntteerrnnaall iizzoovváánnyy 
(zvnitřněny jedincem), ssttáávvaajj íí  ssee  ssoouuččáássttíí  oossoobbnnoossttii   aa  vvyyssttuuppuujj íí  jjaakkoo  hhooddnnoottoovváá  
oorr iieennttaaccee..  VV  ssoouuhhllaassee  ss  ttaakkttoo  iinntteerrnnaall iizzoovvaannýýmmii   nnoorrmmaammii   pprroovvááddíímmee  hhooddnnoocceenníí  
uuddáálloossttíí  aa  ttěěmmttoo  nnoorrmmáámm  ppooddřřiizzuujjeemmee  iinnddiivviidduuáállnníí  žžiivvoott..  HHooddnnoottoovváá  oorriieennttaaccee  
zzjjeeddnnoodduuššuujjee  žžiivvoott,,  nneenníí  nnuuttnnoo  nnoovvěě  hhooddnnoottii tt  kkoonnkkrrééttnníí  ssii ttuuaaccee,,  pprroottoožžee  ttaattoo  
hhooddnnoocceenníí  jj iižž  nnoorrmmaa  nnaabbíízzíí  vv  hhoottoovvéé  ppooddoobběě..  NNoorrmmyy umožňují člověku 
ospravedlňovat své jednání (není-li v rozporu), ale zároveň vytváří v člověku 
závazky a povinnosti. Mohou být závazné pro všechny příslušníky společnosti 
(tabu, incest), to jsou normy obecné, nebo pro někoho - normy speciální. 

 „Příroda klade jasné hranice toliko našim tělesným smyslům: oheň nám 
pálí prsty a bušení srdce nám brání běžet do kopců; ale jenom bohové mohou 
vetovat dobrodružství našich duší. Pokud se jim ale nezlíbí zakročit, jsme 
prokletí a odsouzení k volbě: buď si vytvořit vlastní zákony, nebo se zděšeně 
toulat  nezmapovanou pustinou strašidelné svobody toužit i po tak nicotném 
uklidnění, jako je zavřená brána nebo zeď, která nám tarasí cestu. Autoři frašek 
si libují v omšelém vtipu, že ženy jsou rády, když je jejich muž bije. I v tom se 
arci zrcadlí odvěká pravda: je velkou útěchou vědět, že ten, kdo nás miluje, nás 
miluje dost, aby vzal na sebe odpovědnost za vytyčení dovoleného. (Wilder, 
1997, 167-168).  

 Normy se liší hlavně silou sociálního tlaku, který je uplatněn v jejich 
dodržení a mírou sankcí za jejich nedodržení.  
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 Jedinec do norem v procesu socializace postupně vrůstá, osvojuje si je, 
resp. odmítá; normy tedy existují externě, „před jedincem“, v jeho čase i po 
něm. V normách společnost kodifikuje své hodnoty a jejich hierarchii; aby mohl 
jedinec ve společnosti naplno existovat, musí se normám podřizovat a 
respektovat je. Nejčastěji hovoříme o normách konvenčních, institucionálních 
a ideálních.  

 

Normy konvenční  

Tvoří nejširší oblast užívaných norem. Jsou důsledkem konvence, dohody, 
mnohdy velmi historické, která kodifikuje určitá požadovaná jednání pro určité 
situace běžného života. Jejich realizace v určitém okamžiku (představování 
neznámých lidí) má podobu sociálního rituálu. 

Patří sem především zvyky a obyčeje. Ačkoli zvyk má v sobě jistou míru 
iracionality, která zavazuje bez jasné motivace, přesto se setkáváme s pokusy 
zdůvodnit, proč v určité době a na určitém místě existují právě tyto a ne jiné 
zvyky (je známa řada pokusů soudobé zvyky, např. podání ruky, vysvětlovat 
z hlediska historické pragmatičnosti – podávám ti pravici, tedy v ní nedržím 
zbraň a nenapadnu tě).   

Zvyky se nám obvykle jeví jako něco, co má sociální smysl; regulují 
určitým způsobem sociální  život a způsob regulace se nám zdá v nějakém stupni 
racionální- alespoň potud, že zvyky mají  je sociální užitečnost. Tento princip 
užitečnosti nemá obecnou platnost; jednak připouští jisté výjimky, jednak jejich 
užitečnost se jeví pochybnou z hlediska jejich krutosti (iniciační obřady). 

ZZvvyykk  zavazuje jedince v určité situaci určitým způsobem (např. uvolnění 
místa staršímu). Překročení zvyku nemá obvykle za následek trest, ale mohou se 
objevit pocity trapnosti, nespokojenosti sama se sebou ⇒ nneejjssoouu  rraazzaannttnníí  
ssaannkkccee..  PPřřeessttoo  vvššaakk  zzddee  uurrččii ttéé  ssaannkkccee  jjssoouu  aa  hhoovvoořříímmee  oo  vvnněějjššíícchh  aa  vvnnii ttřřnníícchh..  

VVnněějjššíí  ssaannkkccee  bbýývvaajj íí  oobbvvyykkllee  vvee  ffoorrmměě  ppoossmměěcchhuu,,  ssoocciiáállnníí  ddiissttaannccee,,  ii rroonniiee..  
VVnnii ttřřnníí  ssaannkkccee  ssee  ssttaannoovvuujj íí  oobbttíížžnněějj ii ::  jjee  ttoo  ppřřeeddeevvššíímm  uurrččii ttýý  vvnnii ttřřnníí  ppooccii tt,,  kktteerrýý  
llzzee  cchhaarraakktteerriizzoovvaatt  jjaakkoo  ppooccii ttyy  nneeppaattřřiiččnnoossttii ,,  ttrraappnnoossttii ..    

  ZZvvyykkyy  ssee  rrůůzznníí  vv  zzáávviisslloossttíí  nnaa  kkuull ttuuřřee,,  vvee  kktteerréé  ssee  ppoouužžíívvaajj íí  aa  hhiissttoorriicckkéémm  
vvýývvoojj ii   ssppoolleeččnnoossttii ..  NNěěkktteerréé  zzvvyykkyy,,  vv  jjeeddnnéé  kkuull ttuuřřee  oobbvvyykklléé,,  ssee  vv  jj iinnéé  jjeevvíí  jjaakkoo  
kkoommiicckkéé..  SSttřřeeddoommoořřsskkéé  nnáárrooddyy  ppoouužžíívvaajj íí  vveellmmii   iimmppuullzziivv--nníícchh  pprroojjeevvůů  ccii ttůů  
vv  mmiimmiiccee,,  aarrttiikkuullaaccii ,,  hhllaassee,,  kktteerréé  jjssoouu  zzddee  ppřřii jj íímmáánnyy  jjaakkoo    vvhhooddnnéé..  VV  nnaaššiicchh  
kkuull ttuurráácchh,,  kkddee  jjee  vvyyžžaaddoovváánnaa  vvyyššššíí  mmíírraa  eexxpprreessiivvnníí  zzddrržžeennll iivvoossttii ,,  ppůůssoobbíí  ttyyttoo  
zzvvyykkyy  kkoommiicckkyy  aa  ttrraappnněě..   

Vedle zvyků se uvádí mezi regulativy mezilidského chování i obyčeje, i když 
je nelze vždy jasně od zvyků odlišit. 
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OObbyyččeejj ee  jjssoouu normy, spjaté se ssii llnněějjššíímmii   ssaannkkcceemmii. Kriteriem při hodno-cení 
obyčejů je už přívlastek morální: nemorální.  

Může jít o obyčeje ze všech oblastí života. Mnohé z obyčejů jsou např. morální, 
náboženské, i když náboženskou formu ztratily. Proto je někdy nesnadné 
obyčeje od sebe oddělit; i když se přikláníme k laickým obyčejům, často 
zapomínáme, že mají jinou tradici (vánoce). Vznik obyčejů bývá odvozován ze 
zvyků a to tak, že se zvyky častějším opakováním staly obyčeji. Častým a 
periodickým opakováním se pak pevněji fixují a tato až někdy rigidní fixace 
vede k menší toleranci vůči přestupkům (manželovi je víceméně tolerováno 
celoroční popíjení, ale na Štědrý den ne!). Při zkoumání a výkladu obyčejů i 
zvyků musíme vzít v úvahu několik aspektů: 

- obyčeje je třeba zkoumat v jejich společenské podmíněnosti a nelze jimi 
vysvětlovat sociální strukturu osobnosti 

- jejich výzkum a analýza mohou přispět k hlubšímu vysvětlení sociální 
struktury společnosti 

- obyčeje různých kategorií jsou navzájem spjaté a někdy přecházejí jedny 
v druhé 

- obyčeje mohou mít silný zpětný vliv na strukturu a vývoj společno-sti.  

Jak bylo již řečeno, konvenční normy mají charakter sociálního rituálu. 
Např. představení a seznámení s cizí osobou může vést k určitému sblížení, 
které má za následek přetvoření vztahu – když jsme někoho poznali, máme 
tendenci poznat ho hlouběji a zvyšuje se potřeba bezprostředního kontaktu; 
může však nastat i opačný proces: po prvním seznámení máme tendenci se 
s touto osobou již více nesetkat. Určité konvenční normy regulují styky lidí 
známých a neznámých.  

Působení norem mezi navzájem známými lidmi (členové rodiny či jiné 
malé sociální skupiny) mají pozitivní, mezi neznámými lidmi prohibitivní 
charakter. Mezi známými mají charakter pozitivních příkazů (koukej přijít na 
moje narozeniny!), u neznámých jen příkazů (pozdrav toho cizího pána!). 
Obecně více zavazující jsou  normy mezi neznámými lidmi (každého cizího 
musím zdravit).  

 

Normy institucionální  

Jejich působení těchto norem spočívá v uvědomělém dodržování zákonů a 
předpisů daného řádu, i když nemusí být vždy psané (zvykové normy). 
Institucionální. normy zajišťují všechny zásadní vztahy mezi lidmi. Označujeme 
je jako právní normy a jejich dodržování je vázáno trestními sankcemi. Kulturní 
antropologie potvrdila, že neexistuje společnost alespoň s minimálním 
společenským pořádkem – ani v nejprimitivněj-ších společnostech nevládne 
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násilí a agrese nezvladatelně. Sociální pořádek není výsledkem nevědomých 
procesů, je stavem, který se opírá o určité předpisy a tyto tvoří pevný systém.  

 Pro institucionální normy je charakteristická jednoznačnost jejich původu. 
Pocházejí od jednotlivých osob, skupin osob, od státu. Obvykle tedy známe 
jejich původce a tvůrce, což  u konvenčních norem není; ty mají původ nejasný 
a nedá se zde jasně zdůvodnit, proč se má člověk chovat určitým způsobem. 
Jejich legitimita je především v tradici.  

Institucionální normy mají sloužit vědomě stanoveným účelům a dají se těmito 
racionálně zdůvodnit. Těmito znaky se také dá vysvětlit pojem instituce. 
Mluvíme o ní tam, kde zřetelně vystupuje znak organizace. V užším smyslu se 
jedná o instituci tehdy, když společnost pověří určité osoby plněním určitých 
sociálních funkcí (armáda, zdravotnictví, školství, zákonodárství atd.) 

V některých případech se mohou proti sobě postavit morální (konvenční) 
a institucionální (právní) normy, může mezi nimi dokonce dojít k antagonismu. 
Většinou se vychází z předpokladu, že právní normy jsou něčím nařízeným 
z vnějšku, kdežto morální předpisy mají své důvody v hlubinách lidské psychiky. 
Vnitřní sankce morálních norem se mohou dostat do rozporu v vnějšími 
sankcemi právních předpisů (adventista, aby neprohřešil morálně, nenastoupí na 
vojnu - i když za to je trest). Pokud je jedinec postaven před nutnost volby, 
vychází obvykle z toho, které porušení které normy je pro něj subjektivně 
citelnější.  

Vztah mezi konvenčními a institucionálními normami je značně složitý. 
Vedle obyčejových norem, které se shodují s právními předpisy, mohou se 
objevit problémy mezi právem a morálkou. To, co je akceptovatelné z hlediska 
jedince (konvenční normy), může být v rozporu s právními normami. Např. 
zákon o prohibici v USA musel být zrušen, protože jej žádný Američan 
nedodržoval. Antagonismus mezi morálními a právními normami může mizet 
tam, kde právní normy bude celá společnost akceptovat. Pokud jsou 
institucionální normy formulovány ve smyslu užitku celé společnosti, potom se 
nemusí dostávat do konfliktu s normami morálními. Je možné uvažovat i 
opačně: konvenční normy jsou postupně institucionalizovány. Tento postup se 
historicky jeví jako dosti obvyklý: institucionální normy vznikají však i tehdy, 
když některé druhy chování lidí ve společnosti přesáhnou častostí výskytu či 
nebezpečností jistou hranici.  

Do rozporu se mohou dostat i dvě normy institucionální: např. stát povolí 
rozvod manželství, církev nedovolí.   

 Zajímavý je vztah jedince k porušování právních norem. Faktory, kterými 
často jedinec racionalizuje odklon od dodržování právních norem je např. to, že 
zdůrazňuje věrnost ve vztahu k jiným lidem (podezřelý „ zatlouká“, neprozradí 
své spolupachatele), prosazuje své pojetí správnosti a užitečnosti vlastních 
rozhodnutí (rodič týrá dítě, „aby z něj něco bylo“). Jedinec tohoto typu může 
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sáhnout i abstraktnějším důvodům: tvrdí, že zákony nejsou morální, nadržují 
jedněm a nemusí se proto poslouchat.  

V souvislosti se vztahem jedinec a zákona se hovoří o tzv. legálním 
svědomí  (od. lat. lex, legis = zákon): lidé dodržují zákony i tehdy, když nemají 
žádné obavy z trestu. Předpokládá se, že normální člověk má zpravidla určitý 
stupeň úcty k zákonům a toto jej vede k respektování bez ohledu na trestní 
sankce. 

Zvláštním druhem jsou normy, označované jako tabu. V našich 
podmínkách se jedná o normy spíše ojedinělé povahy. Tabu vyjadřuje velmi 
přísný zákaz, vezmeme–li v úvahu původní význam, je obsah tabu 
charakterizován svatostí, nebezpečím nebo nečistotou nebo smíšením těchto 
znaků. Přestoupení tabu vyvolá přísný tlak okolí a přísné trestní sankce. Pro 
lidi,. Podléhající tabu je příkaz tabu něčím iracionálním, ale tato subjektivně 
pociťovaná iracionalita není v rozporu s iracionálním původem tabu (tabu 
nepodléhá racionální kontrole a nadstavbě, není tématem k diskusi, nepochybuje 
se o něm). Universálním tabu je incest; Freud uvažuje o účelnosti  tabu právě 
v případě incestu. Zákaz incestu je především požadavkem společnosti, která se 
musí bránit, aby její život nebyl redukován na zájmy rodiny a potřebuje tento 
zákon pro vytvoření vyšších sociálních jednotek. Tabu zde tedy působí tak, aby 
umožnilo uvolnit těsné vazby, které se vytvořily mezi členy rodiny.  

 

Normy ideální  

Ideje jsou představy o nejvyšších hodnotách, které nejsou odvoditelné 
z jiných, jim nadřazených hodnot. Tato idea musí být hodnotou, která leží mimo 
osobní důležitost a individuální důležitost, protože ideje jako hodnoty nejsou 
prožívány jako hodnoty osobních zájmů, ale hodnoty smyslu.  

 Ideje mají charakter výzvy, která je adresována člověku a která říká, že 
něco má být proto, že je to dobré a která ho činí spoluzodpovědným za to, že 
bude uskutečněna. Nejčastěji zde figuruje představa boha, ale také představa 
svobody jako nejvyšší ideje. 

Nejvyšší hodnoty se tedy vyjadřují idejemi a je jim přiznávána platnost ve 
smyslu racionálního poznání, přičemž se tato platnost nedá ani dokázat, ani 
vyvrátit. Jsou značně ovlivňovány city a méně jsou předmětem racionálního 
uvažování. 

Ideální normy nejsou nic jiného,než myšlenkově pojaté a jasně 
formulované požadavky chování, které vycházejí z idejí. Např. předpisy etiky 
možno považovat za ideální normy. Pokud jsou tyto normy vyvozeny z idejí a 
jsou kladeny jako platné pro nějakou skupinu lidí, shrnujeme je spolu s idejemi 
pod termín ideologie.  
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Internalizace norem:  

K internalizaci (zvnitřnění) norem dochází postupně v procesu socializace 
a této proces je celoživotní. K internalizaci dochází pod vlivem vnějšího a 
vnitřního tlaku.  

Vacek (2002) v této souvislosti uvádí: „Proces  interiorizace normy je 
často chápán zjednodušeně. Jakoby zvnitřnění normy bylo natrvalo, byl to 
jednou provždy vyřešený problém. Nicméně existují různé stupně interiorizace 
vázané především na věk, úroveň poznání( porozumění normě i širších 
souvislostí). Vzít normu „ za svou“ v deseti nebo dvaceti letech je nepochybně 
zásadní kvalitativní rozdíl.“( 2002, s.58). Autor dál soudí, že zde působí 
„vnit řněvnější vlivy“, které jsou často protichůdné a rušivé a mohou již jednou 
internalizované pravidlo rozkolísat i zpochybnit, což je typické zvláště pro 
období puberty. Avšak ani svět dospělých není vůči temto kolísáním a změnám 
imunní.  

Obecné normy jsou člověkem prožívány jako zvenčí přicházející pomoc 
nebo jako zvenčí přicházející donucení. Vnitřním tlakem rozumíme skutečnost, 
že četné normy, především konvenční a institucionální zbavují člověka nutnosti 
a námahy aby sám hledal, jak se má v určité situaci zachovat a aby se sám 
rozhodoval, co učinit. Pokud jsou obecné normy užívány jako pomoc zvenčí, 
přijímáme je napodobením. Přizpůsobení je společnosti požadováno i tehdy, 
jestliže jsou normy prožívány jako donucení a tlak. V tomto případě 
přizpůsobení užíváme termín konformita (viz dále).  

TTllaakk  aa  ddoonnuucceenníí  zzvveennččíí  pprraammeenníí  zz  uužžii ttíí  uurrččii ttýýcchh  pprroossttřřeeddkkůů,,  které má 
společnost k dispozici, aby bylo zaručeno dodržování norem. Tyto prostředky 
jsou označeny jako sankce. SSaannkkccee jsou základem společenské kontroly. 
Sociální kontrolou rozumíme vliv, který na jedince uplatňován různými 
racionálními i iracionálními prostředky (jsou dány vírou v nadpřirozené síly). 
Sankce původně představují trest za přestoupení normy, nově je pod ně zahrnuta 
i odměna za dodržování norem ( pozitivní sankce). V běžném životě si pod 
termínem sankce obvykle představíme pouze odplatu za nedodržení platných 
norem. Sankce se mohou pojit s vlastními zájmy, ale většinou mají charakter 
sociální.  

Papica (1973): sankce jsou odměny a tresty za konformní nebo deviantní 
jednání. 

Sankce působí:  a) okamžitě - trest ⇒ zpětná vazba, 

b) perspektivně - obava před trestem, pomluvou ⇒ působí 
sebevýchovně. 

Důležité jsou sankce veřejného mínění, které bývá pokládáno za 
nejdůležitější faktor sociální kontroly. Každý společenský systém umožňuje 
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v jistém rozmezí individualitu chování. Veřejné mínění se kryje s těmito 
možnostmi a odpovídá tomu, co je samozřejmé, běžné.   

Nejmírnější negativní sankce, jako je posměch či ironie vystupují při 
porušení konvenčních norem. Významnější z hlediska míry negativních jsou již 
normy institucionální. Institucionální normy nemají jen skupiny, které normy 
dodržují, ale nezvykle tvrdé institucionální normy mají také kriminální gangy, 
vězňové, delikventní skupiny.  

 Institucionální a ideální normy jsou internalizovány s menší 
samozřejmostí, než konveční. Obecně platí, že normativně žádané a očekávané 
chování, i když bylo původně provedeno čistě vnějškově a bez vnitřního 
angažování má tendenci působit i vnitřně a vyvolávat odpovídající postoje. Proto 
také, i když jsou normy spjaty s tresty, jejich dodržování není diktováno pouze 
obavou z trestu. Proto také jedinec není sociálně kontrolován pouze zvenčí,  ale 
také vnitřně na základě  svých internalizovaných hodnot, které se projevují 
řadou forem, od pocitů hanby až po složitější jevy svědomí a především pocit 
viny.  

 

Konformita:  

Jakmile se jedinec stane členem skupiny, přebírá roli a status, začne 
podléhat skupinovému tlaku. Jedinec jako příslušník skupiny pak nepodléhá jen 
tomu, co se ve skupině aktuelně žádá a vyžaduje, ale také tomu, co si sám 
představuje, že by se řeklo nebo vyžadovalo. Tak proniká do psychiky jedince 
větší či menší dávka konformity. Jedinec má tedy myslet a konat ve shodě 
s usuzováním, náhledy a konáním skupiny. 

Krech, Crutchfield a Ballachey (1968) hovoří o tom, že z hlediska našich 
cílů ve skupině je třeba činit rozdíly mezi uniformností chování, konvenčností a 
konformitou.Uniformnost chování vychází z řady pramenů; i když ve veřejném 
mínění, společenském hodnocení existuje uniformita vysokého stupně, není to 
ještě samo o sobě dostatečným kriteriem konformity. (Pokud si většina lidí 
myslí, že zeměkoule je kulatá, není to důkazem konformity.)  

 S konformitou se nedá jednoduše porovnávat ani poukaz na konvenčnost. 
Konvenční způsoby chování jsou vlastně zavedenými řešeními problémů. 
„Konvence jsou dobře naolejované drážky společenského chování, které 
dostáváme už hotové a kterých se můžeme přidržovat s nejmenšími rozpory.“ 
(Krech, Crutchfield a Ballachey, 1968, s. 558). Pokud muž v naší kultuře nosí 
dlouhé kalhoty, nijak ho to neusvědčuje z konformity. Samozřejmě, 
konvenčnost a uniformita jsou částečně výsledkem konformity.  

Podstatou koonnffoorrmmii ttyy je podrobení se jedince co do úsudku i co do chování 
skupinovému nátlaku. Toto podlehnutí vzniká z konfliktu mezi vlastním 
míněním jedince, které jej vede k chování, hodnocení a myšlení jedním směrem 
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a míněním skupiny, která ho vedou jiným směrem. Pokud tedy jedinec musí 
v nějaké skupině veřejně projevit svoje osobní přesvědčení k nějakému 
problému a toto jeho přesvědčení se značně odlišuje od projeveného názoru 
ostatních členů skupiny, pak se takový jedinec dostává do situace konfliktu. 
Může se setrvat na svém názoru a pak se stává nezávislým (resp. skupina ho 
může sankcionovat až exkomunikovat), anebo projeví svůj souhlas (podlehne ve 
vnitřním konfliktu tlaku zvenčí) a stane se konformním.  

 

 

 

„Nepravá“ a „pravá“  konformita, opačná konformita  

 Při „nepravé, účelné“ konformitě jedinec navenek se skupinou souhlasí, 
ale v nitru si ponechává svůj vlastní názor. Zde může jedinec očekávat, že bude 
jen přechodná a nestálá, fungující pouze po dobu působení tlaku skupiny a 
jedinec má pak sklon navracet ke svému osobnímu náhledu v tom okamžiku, 
kdy tlak skupiny bezprostředně pomine nebo když on se od ní vzdálí. Při 
„pravé“ konformitě se jedinec dostává do souhlasu se skupinou jak zvenčí, tak i 
ve svém nitru. Hayesová (1998) uvádí tři procesy, které mohou přispívat 
k sociální konformitě: 

Vyhovění (compliance): jdeme s davem, ale neměníme své vlastní názory 

Internalizace: souhlasíme s tím, že názor většiny je správnější 

Identifikace: změníme názory či stanoviska, abychom se podobali nějaké osobě, 
kterou respektujeme či obdivujeme.  

 Tak jako musíme činit rozdíly mezi různými typy konformity, tak musíme 
odlišovat o mezi druhy chování, které odolávají tlaku skupiny. Krech, 
Crutchfield a Ballachey (1968) hovoří o opačné konformitě. Takový případ 
nastane, když skupině někdo aktivně odporuje, oponuje, je negativistický, 
nepřátelský, když s ní živelně nesouhlasí. Takový jedinec nejen odporuje tomu, 
aby se jeho úsudky ubíraly směrem ke skupině; směřují k tomu, že přímo 
odpuzují skupinová stanoviska. Takový jedinec se mlže dostat až tomu, že 
zavrhuje mínění skupiny i tehdy, kdožví, že skupina má pravdu.  

Nezávislý jedinec si vytváří své vlastní mínění, přičemž si ponechává 
možnost „ke skupině se přidat nebo jí opustit“ právě podle toho, co mu diktuje 
jeho vlastní instinkt. Tedy: nezávislý člověk ani přehnaně nepodléhá tlaku 
skupiny, ani přehnaně nepodléhá silám, které by jej od ní odcizovaly.  

Experimentální měření a výzkum konformity 

Již v roce 1935 provedl experiment s autokinetickým efektem Sherif. 
Jednalo se vjemovou iluzi, při které se zdá, že stabilní světelný bod v temnotě se 
pohybuje. Tímto experimentem Sherif dokázal, že při dvojznačné situaci lidé 
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přejímají úsudky druhých. Požádal respondenty, aby odhadli velikost pohybu 
světelného bodu. Odpovědi testovaných se velmi individuálně  lišily. Při 
společném testování  se však jejich odpovědi ve dojicích značně přiblížily -  
úsudky každého jednoho z testovaných se přiblížily úsudku druhého a podobaly 
se mu.  

V jiném, dnes již klasickém experimentu Asch (1951, 1952, 1956) ukázal na 
moc skupinového tlaku. Jím navržená technika umožňuje umístit jedince pod 
nátlak skupiny, se kterým je možno systematicky pracovat a regulovat jej a 
zároveň měřit ochotu nebo tendenci jednotlivce poddat se takovému nátlaku. 
Asch (1951)skupinám studentů zadal následující instrukci: při této úloze půjde o 
rozlišení délky čar. Na levé kartě je jedna čára, na pravé jsou tři rozdílné délky. 
Jedna z  trojice čar napravo je stejně dlouhá, jako ta samostatná vlevo. Vaším 
úkolem po 12 pozorováních je určit, která to je.  

V 7 až devítičlenných skupinách měl Asch své spojence v tom smyslu, že předem 
dostali návod, aby jednomyslně dali nesprávnou odpověď na určitý úsudek 
v řadě. Pokud byl zařízen tak, aby nepoučená osoba (tzv.„naivní subjekt“) 
seděla na konci řady a projevila svůj úsudek až po všech těch, se kterými byl 
experimentátor domluven. Nepoučená osoba se tak dostala do situace, ve které 
její správné odpovědi na určité kritické úlohy byly protichůdné odpovědím 
jednomyslné většiny. Pokud osoby postupovaly bez vnějšího tlaku, o samotě, 
neudělaly ani jednou chybu.123 nepoučených studentů se podrobilo 12 kritickým 
úsudkům. Z celého počtu odpovědí jich bylo chybně 37% – tedy došlo ke 
konfrontaci individuálního úsudku se skupinovým v neprospěch 
individuálního.Byly zjištěny vyhraněné individuální rozdíly v odpovědích na 
nátlak většiny; od úplné nezávislosti  na skupině u některých jedinců až po úplné 
podlehnutí ve všech 12 kritických úsudcích. Po každém sezení se s nepoučenou 
osobou konalo interview. Ani jedna pokusná osoba neuvedla, že by si 
nepovšimla názoru většiny. Neshoda jejich individuálního názoru s názorem 
většiny dovedla většinu pokusných osob do těžkostí, jejichž příčinu hledali 
v sobě, pochybovali o vlastním úsudku, ne o úsudku většiny. Většina pokusných 
osob uvedla, že „toužila“ po to, aby byla ve shodě s většinou. Většině z nich 
chybělo povědomí, že jsou zajedno se skupinou.Často se zmiňovali o tom, že si 
uvědomovali, jak se většina mohou jevit jako divní a nemožní. Ti, kteří 
nepodlehli, obvykle vypovídali, že: „měl jsem tajný strach, jsem tomu nerozuměl 
a že se můžu mýlit; měl jsem strach z toho, že jsem nerovnocenný. Je daleko 
příjemnější, když je člověk ve shodě s ostatními“. Jiní říkali:“nemohu popřít, že 
jsem měl občas dojem, že musím se svým názorem přestat a jít s ostatními“. 
Nebo:“cítil jsem se hrozně spěšně, všecko šlo proti mně; cítil jsem se 
znepokojený, zmatený, vyobcovaný a odloučený od druhých. Vždycky, když jsem 
projevil svůj nesouhlas se skupinou, začal jsem se divit, že jim nepřipadám 
směšný.“ 
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 V jaké míře skupina obecně uplatňuje svoji donucovací moc závisí na 
tom, jaký význam má posuzovaná otázky pro chod skupiny. Při řadě problémů 
nemívá nesouhlas jednoho žádný účinek na dosahování cílů skupiny anebo má 
jen velmi malý vliv; v důsledku toho může skupina strpět takový nesouhlas nebo 
si ho nevšímat (případně si „pěstovat takového šťouru“). Ale tam, kde jde o 
závažné cíle skupiny, o její blaho, se nesouhlas považuje za ohrožení skupiny a 
člen, který nesouhlasí, se odchyluje, bývá potrestán. Navíc to otřásá jeho 
důvěrou ve vlastní názory a přináší to pocity úzkosti. Právě konformitou si může 
jedinec tyto pocity úzkosti redukovat.   

 V běžném životě jedinec vyhledává zpětnou vazbu svého úsudku; na se 
může zakládat na tom, že z dodatečné informace se dozví, že jeho úsudek byl 
nebo nebyl správný, nebo jak vůbec dobrý byl jeho výkon. Aktivně tuto zpětnou 
vazbu vyhledáváme: pokud zjistíme, že náš úsudek byl dobrý a skupiny špatný, 
povzbuzuje to v nás tendenci k nezávislosti; pokud zjistíme, že se mýlíme a 
skupina měla pravdu, máme tendenci si dělat výčitky za svůj nesouhlas se 
skupinou a pohotověji se v budoucnu podvolujeme. Tím si neustále 
konfrontujeme svůj úsudek s ostatními. Nejčastěji nám odpověď na toto 
srovnávání přinášejí  nepřímo druzí – autority, rodiče, učitelé, odborníci. 
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POSTOJE 

 

Hlavní myšlenky: 

1. Postoj je relativně trvalá soustava pozitivních nebo negativních 
hodnocení, emocionálního cítění a tendencí chování k objektu nebo 
proti objektům postoje. 

22..  PPoossttoojj   vvžžddyy  oobbssaahhuujjee  hhooddnnoocceenníí..    

3. Emocionální složka postojů je zpětně posilována hodnotovým systémem, 
do něhož je postoj pojat. Hodnotový systém svou vlastní silou zajišťuje 
rezistenci postoje vůči změně. 

 

Klíčová slova:  objekt postoje, hodnocení, dimenze kognitivní, emocionální, 
behaviorální, potřeby, hodnotový systém, kognitivní disonance.   

  

Člověk je tvor organizující a konzervující. Vytváří si v průběhu života 
(nebo přejímá v procesu socializace) celou škálu názorů, citů a reakcí ke svému 
nejširšímu okolí. Vytváří si postoje. 

Postoj – „relativně trvalá soustava pozitivních nebo negativních hodnocení, 
emocionálního cítění a tendencí chování k objektu nebo proti objektům 
postoje.“ (dle Krech, Crutchfield a Ballachey,1968, str. 170) 

 

Předmět (objekt)  postoje: 

Může jím být cokoli, co pro člověka existuje: předměty fyzikálního světa, 
lidé, děje, společenské skupiny, politické systémy, společenské organizace, 
umění, filozofie, on sám.  

Postoje může mít jen jedinec jen k těm předmětům, které existují v jeho 
duševním světě. (To, že nějaký předmět objektivně existuje ještě neznamená, že 
k němu má  postoj). Postoj představuje tendenci hodnotit objekt nebo jeho 
symbol určitým způsobem. (Pouhý soud o něčem bez hodnocení není postojem!) 

Hodnocení: je přisuzováním kvalit podél dimenze žádoucí x nežádoucí; dobrý 
x zlý. Hodnocení vždy obsahuje kognitivní a afektivní prvky. PPoossttoojj   vvžžddyy  
oobbssaahhuujj ee  hhooddnnoocceenníí..   

Názor - se stává postojem až tehdy, až obsahuje hodnocení – motivační a 
emocionální procesy, které mu dávají charakter pro nebo proti (popis, soud 
k nějaké věci není postoj!). 
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Postoj = vyhodnocený názor.  

Předpokládá se, že působení určitého postoje se projeví v konzistenci 
individuálního chování ve vztahům k jevům prostředí, především ve vztahu 
k sociálním objektům. Tento předpoklad však nebyl ve všech případech 
potvrzen. Nebývá vždy soulad mezi postoji, jak je na ně usuzováno z verbálních 
projevů a mezi postoji ve smyslu objektivně zjištěného nebo měřeného 
otevřeného chování. Jako ilustrace může posloužit tzv. LaPierův paradox 
(1934): LaPiere a jeho dva čínští přátelé cestovali po USA, spali v hotelích a 
jedli v restauracích. Ve více než 90 % podniků byli bez problémů obslouženi, i 
když v té době byly velmi běžné rasové předsudky proti Číňanům. Po 6 
měsících kontaktoval LaPiere již navštívené hoteliéry a ptal se, zda by obsloužili 
čínské hosty. Téměř všichni (92 %) to odmítli. Hoteliéři měli konflikt mezi 
dvěma rozdílnými postoji: na jedné straně rasismus, na druhé straně musí být 
každý zákazník spokojen, což je základ prosperity.  

Allport (1954)  formuluje čtyři podmínky formování postoje: 

� individuální zkušenosti se spojují s objektem postoje a integrují se ve 
formě sjednoceného postoje; 

� postoj, který je zpočátku difúzní, se může pod vlivem zkušeností 
diferencovat; 

� stabilní postoj se může zformovat i náhle jako výsledek jediné 
traumatické zkušenosti; 

� imitace postojů, vyjádřených v chování přátel, rodičů atd. (vyznaných 
druhých, pozn. aut.) může být zdrojem zprostředkování hotových 
postojů jedince.  

 

Postoje se obvykle popisují pomocí tří dimenzí, z nichž každá přispívá celku: 

Postoj obsahuje vždy 3 složky: 

a) kognitivní  dimenze (poznávací): týká se názorů, informací a myšlenek, 
které o osoba má o objektu postoje.  

b) afektivní dimenze (emoční, citová): týká se toho, jak osoba emocionálně 
vyhodnocuje, co cítí k objektu postoje; souvisí s vlastními emocemi, které 
vyvolá předmět postoje a kognitivní obsah. Zde se koncentruje obliba x 
neobliba. 

Tato složka obsahuje různě silný (a různosměrný!) emoční náboj. 
Působením i minimálního emočního náboje k předmětu postoje se z názoru 
stává postoj. 

 

Emočně hodnotím:   
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ppoozzii ttiivvnněě:: mám tendenci se předmětem postoje zabývat, přibližovat se, být 
v kontaktu; 

nneeggaattiivvnněě:: tendence vyhýbat se, oddalovat se, poškodit, potrestat, zničit. 

           

c) behaviorální (konativní): týká se sklonů k chování či jednání ve vztahu 
k objektu postoje. Koresponduje s termínem orientace postoje, který 
charakterizuje akční tendenci, vzbuzenou objektem postoje. Jestliže známe u 
jedince jeho kognitivní informace, můžeme se pak pokusit predikovat jeho 
chování. Můžeme pak předpokládat, že se bude spíše chovat určitým způsobem 
než jedinec, který taková kognitivní data nemá. Člověk s určitým postojem má 
nejen tendenci dívat se na věci určitým způsobem, a v souhlase s ním přiměřeně 
odpovídat, ale také preferovat konkrétní cíle. Např. člověk s kladným postojem 
se sportu bude dávat přednost určitému sportovnímu odvětví před jiným, bude se 
o sport aktivně zajímat jako divák, čtenář, fanoušek.  

 

Vytváření postojů: 

Postoje se vytvářejí v procesu uspokojování potřeb. 

Příznivé postoje  se vytvářejí k osobám nebo věcem, které zajišťují saturaci 
potřeb (pozitivní vztah k lékaři, který mě uzdravuje, partnerovi, který mi dává 
pocit jistoty a lásky). 

Negativní postoje k objektům, které brání saturaci potřeb. 

PPoossttoojjee mohou být izolované, častěji ssee  iinntteeggrruujj íí  ddoo  hhooddnnoottoovvýýcchh  ssyyssttéémmůů.. 

Zde je důležitou charakteristikou fakt, jak a v jakém stupni je postoj 
spojen s hodnotovým systémem. Individuální postoje bývají organizovány do 
rozsáhlých struktur, tzv. hodnotových systémů, zahrnutých do obrazu vlastního 
já. Člověk má obraz sebe jako jedince majícího určité hodnoty; proto ohrožení 
takového hodnotového systému může vyvolat emocionální odpověď, jako ji 
vyvolává přímá hrozba jeho potřebám. „O hodnotách se velmi často 
předpokládá, že jsou zdrojem postojů nebo abstrakcí z postojů  a přesvědčení 
vztahovaných k určitým objektům.“ (Smékal, 2002, s. 256). 

Čím více se postoj včleňuje do již existujícího hodnotového systému 
jedince, tím více se posiluje emoční složka postoje, postoje jsou trvalejší a 
pevnější: hodnotový systém posiluje emoční složku postoje dosud izolovaného. 

To se děje v případě, že kognitivní složka izolovaného (nového) postoje a 
dosavadní postoje jsou v souhlase. 

NNaappřř..  uu  jjeeddiinneecc,,  uu  kktteerrééhhoo  ppeenníízzee  ssttoojj íí  vvyyssookkoo    vv  jjeehhoo  hhooddnnoottoovvéémm  ssyyssttéémmuu,, 
hledá lépe placené místo. Přechod na lépe placené pracoviště již předem vytváří 
lepší vztah k tomuto pracovišti, než kdyby existoval vztah k penězům vlažnější. 
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Pokud nový postoj obsahuje v hodnocení protikladnou informaci (sice za méně 
peněz nové místo, ale zato v klidu, který na stávajícím pracovním místě  
nemám) - vyvolává mobilizaci nejdůležitějších názorů hodnotového systému. 
(Peníze vítězí - místo se mění, i když klid nebude - ale za víc peněz.) Hodnotový 
systém má tendenci ke konzistenci (soudržnosti). Povaha a rozsah vazby mezi 
postoji a hodnotovými systémy má zásadní význam pro možnost změny postojů 
a to nejen z hlediska kvantitativního, tj. množství tlaku, nutného ke změně 
postoje, ale i z hlediska kvalitativního – povahy síly, která povede ke změně.  
Emocionální složka postojů je zpětně posilována hodnotovým systémem, do 
něhož je postoj pojat. Hodnotový systém svou vlastní silou zajišťuje rezistenci 
postoje vůči změně. Informace, které protiřečí postoji úzce spojenému 
s hodnotovým systémem povedou k intenzivní protiargumentaci a k vyhledávání 
názorů k jejich popření. Osoby, hodnotící nepříznivě určité objekty (mající 
k nim negativní postoj), jsou-li konfrontovány s opačným stanoviskem, než 
mají, hledají pak v hodnotovém systému oporu pro zachování svého původního 
postoje. Tak je obrana postoje zajišťována nejen z jeho kognitivní složky, ale 
také pomocí hodnotového systému, k němuž postoj patří.  

VVyyttvváářřeenníí  ppoossttoojjůů  ppoommááhháá  ččlloovvěěkkuu  uusskkuutteeččňňoovvaatt  jjeehhoo  ppřřiiddrr uužžoovváánníí  ssee  
kk  ssoocciiáállnníímm  sskkuuppiinnáámm..  

Člověk se vyskytuje nepřetržitě v různých typech sociálních skupin (viz 
skupiny). 

Toto členství jedinci zajišťuje podporu jeho postojů - musí mít tuto 
podporu stejně smýšlejících lidí. Lidská skupina je řízena systémem norem - 
tyto normy regulují činnost členů skupiny. 

Normy skupiny pak předepisují nejen správné chování, ale také „správné“ 
postoje. 

Skupina odmění jedince, pokud se chová ve shodě s jejími normami, 
odmění jej však i tehdy, pokud jedinec zaujme správný (ve skupině souhlasný) 
postoj. 

Jestliže jedinec produkuje postoje, souhlasné se skupinovými, chová se 
podle skupinových norem. 

V tzv. primární skupině (rodina), která působí na jedince trvale, které je 
členem, i když není bezprostředně přítomen (dítětem jsem stále, dokud žijí moji 
rodiče) se postoje vytvářejí na základě složitých mechanismů. 

Jedinec se však  identifikuje i se skupinami referenčními, ve kterých může 
a nemusí být členem, ale které jsou pro něj atraktivní.  

Čím blíže má jeho postoj (hodnotový systém) k hodnotovému  systému 
referenční skupiny, tím více má tendenci ji vyhledávat, či se stát jejím členem. 
Členstvím ve skupině se vytváří sociální identita a sounáležitost se skupinou. 
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Hluboce zvnitřňujeme své členství ve skupinách, které pak tvoří důležitou část 
sebeúcty.   

 

Postojová změna 

Postoje jako přetrvávající rezidua zkušeností člověka mají tendenci 
uchovávat, konzervovat a spoutávat jeho svět. Ale svět okolí člověka se mění a 
v snaze udržet krok s těmito změnami chtě nechtě zjišťuje, že s námahou a 
neochotou nebo i lehce mění svoje postoje.  

Tato měnitelnost závisí na řadě faktorů: na osobnosti jedince, specielně na 
jeho inteligenci (vyšší inteligence předpokládá vyšší kritičnost, adaptabilitu a 
senzitivitu k novým informacím, které mnohostranněji porovnává s informacemi 
dřívějšími, také nižší sugestibilitu); na kvalitě hodnotového systému; na 
přidružení se člověka k sociální skupině; na percepční obraně (vnímám pouze 
to, co chci slyšet).   

Osobnost - její postojová změna závisí na: 

inteligenci, všeobecné přesvědčitelnosti, obraně sebe: lidé s vysokým stupněm 
sebeobrany se houževnatě drží postojů, které podporují jejich sebehodnocení,  
když vychází ze starých informací.  

Kvalita hodnotového systému 

Možnost změny postoje závisí na: tom, jak dalece jsou postoje:  

eexxttrréémmnníí - postoje jsou méně náchylné ke změně, 

oobbeeccnnéé - rozsáhlé,obsahující mnoho kognitivních informací, 

kkoonnzziisstteennttnníí - pevné, spjaté a vnitřně mohutné postoje se hůř mění. 

vvzzáájjeemmnněě  ppoossppoojjoovvaannéé - izolované postoje lze snadněji změnit. Postoje vzniklé 
uspokojením řady potřeb: cceennttrráállnnoosstt  hhooddnnoott (čím více a lépe je potřeba 
uspokojována, tím méně je postoj měnitelný). 

Přidružení k sociální skupině: čím více zajišťuje členství ve skupině jedinci 
saturaci potřeby přináležet a čím více tak podporuje jeho sebeúctu, tím méně je 
jedinec náchylný měnit postoje, které si osvojil jako člen skupiny. Navíc může 
při váhání spoléhat na to, že mu skupina pomůže uchovat si „správné“ 
skupinové postoje, resp. že by jej mohla ostře sankcionovat za jejich změnu.  

Teorie postojových změn – kognitivní rovnováha a kognitivní disonance 

 Hayesová (1998) který zastává názor, že lidé se snaží dosáhnout 
kognitivní rovnováhy či souladu a usilují o to, aby jejich postoje byly v souladu 
s jinými postoji. Nesoulad neboli disonance  mezi postoji vede ke stavu 
kognitivní nerovnováhy, která vždy pro člověka, který ji prožívá stresovou 
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zátěž. Proto se snažíme jednat tak, abychom redukovali tenzi, kterou je nesoulad 
vyvolán ať už pomocí změny situace nebo pomocí změny jejího chápání. 

Z Heiderových  myšlenek vychází L. Festinger (1957) ve své teorii 
kognitivní disonance. Vychází se zde z otázky, co se stane, jestliže postoje 
jedince nebo jejich prvky se dostanou do vzájemné nekonzistence.  

Postoje bývají za normálních okolností konzistentní, jedinec se více méně 
chová v souladu se svými postoji. Co se stane, vznikne-li nekonzi-stence? Porruuššíí  
ssee  eemmoocciioonnáállnníí  bbaallaannccee  ppoossttoojjee..     

 Festinger zavádí termín: kognitivní element  poznatek, mínění, názor na 
objekt postoje. I ty má jedinec díky hodnotovému systému v jisté osobní 
hierarchii: do konsonance či disonance se pak mohou dostat pouze vyznané, 
relevantní kognitivní elementy, které stojí v hodnotové hierarchii vysoko.   

V rámci postoje může nastat několik variant:                                    

• 2 nebo více kognitivních prvků je v konsonanci (souznění):  

pokud 1 prvek vyplývá z druhého, pokud jsou ve shodě, neprotiřečí si. (Vím o 
partnerovi, že občas kouří - pokud dostanu další informaci o jeho kouření  - nic 
se neděje.) 

• kognitivní disonance:  

pokud nový kognitivní element protiřečí již existujícím, má člověk zážitek 
nespokojenosti. 

(informace o tom, že partner tajně pije – partnerka dostane disonantní kognitivní 
element, protože pití alkoholu výrazně odsuzuje). 

Jedinec má pak tendenci vyrovnat tuto disonanci, redukovat ji. Čím 
silnější je zážitek disonance, tím větší je impuls k její redukci. 

Možnosti redukce disonance: 

a) pokud kuřák dostane zásadní (významnou) informaci o škodlivosti kouření a 
přehodnotí svůj vztah ke kouření- změní emoční složku postoje – změní se i 
behaviorální prvek -  přestane kouřit.  Kognitivní elementy mohou 
racionalizovat, pokud je však disonance masivní a prožitek nelibosti silný, mohu 
změnit citové „znaménko“ směrem k objektu postoje: kuřák pod tíhou 
argumentů přestane kouřit, dívka se rozejde s chlapcem, kterého má ráda, ale po 
informacích o jeho nevěře se emoce mění. Postojová změna tedy závisí 
především na změně emocionální složky! 

b) připojí se nové kognitivní elementy, podporující konsonanci 
(racionalizace): 

(kouření sice škodí, ale děda umřel v devadesáti a kouřil, prezident taky kouří). 
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Festinger tvrdí, že lidé, kteří mají na nějakou otázku vyhraněný postoj, 
jsou rezistentní vůči novým, jejich přesvědčení odporujícím situacím a mají 
tendenci se jim bránit. Někdy jednoduše takovou protiřečící si informaci negují, 
potlačí, ignorují, jindy ji překroutí tak, aby byla slučitelná s jejich původním 
přesvědčením. Zkreslení nové informace může mít různé formy:  

a) diskreditují zdroj informace (chtěli manžela jen pomluvit, závidí mu a 
vědí, že pití alkoholu u lidí nesnáším) 

b) vytvoří novou analýzu situace, která ukáže, že z ní vyplývají odlišné 
závěry (manžel nemá s alkoholem zkušenosti, asi mu to tajně přimíchali 
do jiného pití) 

c) je účelově vybrána část informace, kterou člověk vezme na vědomí nebo 
si ji zapamatuje.  

Lidé si většinou neuvědomí, že si z informací vybírají jen určité části. 
Bylo například zjištěno, že při rychlém předvedení seznamu slov častěji 
rozpoznáme ta, s nimž se pojí žádoucí nebo příjemné asociace. Naopak ta, která 
vyvolávají nepříjemné nebo tabu asociace, poznáváme méně často. Postoje 
působí jako „filtr“, který odstraňuje slova, která by mohla být rušivá  (Hayesová, 
1998). 
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                    SSOOCCIIAALLIIZZAACCEE    

 

Hlavní myšlenky: 

1. V průběhu socializace se z jedince stává součást společensko - 
kulturního systému; proces socializace je celoživotní, protože jedinec 
se díky měnícím se podmínkám, novým statusům a rolím dostává do 
nových situací, které nemá dosud zvládnuty ve svém chování a musí se 
s nimi vyrovnat.   

22..  VVýýsslleeddkkeemm  ssoocciiaall iizzaaccee  jjee  jjeeddiinneecc,,  zzaaččlleenněěnnýý  ddoo  sskkuuppiinnyy,,  sscchhooppnnýý  ppllnnii tt  
ooččeekkáávváánníí  sskkuuppiinnyy  nneebboo  ssppoolleeččnnoossttii ..  

3. V určité fázi socializace se jedinec sám zmocňuje norem, které mu 
slouží jako nástroje v sociální situaci, později je předává dál a sám 
socializuje druhé.  

  

Klíčová slova: jedinec, společnost, interakce, potřeby, náročné životní situace, 
imitace, identifikace, internalizace, model.  

 

Při narození je dítě sociální bytostí, nediferencuje mezi lidmi, nejsou 
vytvořeny hranice mezi já a ne - já. 

Člověk se rodí jako naivní, bezmocný, egocentrický organismus, který 
sice zraje – genetický kód je rozvíjen, ale bez začlenění do dynamiky a struktury 
sociokulturního prostředí: řeči, kulturních dovedností a návyků nejširšího slova 
smyslu by se nemohl plně rozvinout. Osobnostní charakteristiky i vlastnosti 
situace jsou společně obsaženy v téměř každém sociálním chování. Osobnost 
tedy není jakýmsi dotvořeným a hotovým celkem, který vstupuje na scénu 
konkrétních situací – děje se tak postupně za vzájemného ovlivňování.  

K socializaci existují dva typy teorií: 

11..  ddííttěě  jjee  iinneerr ttnníí  kkuuss  hhmmoottyy,,  kktteerráá  jjee  ffoorrmmoovváánnaa  ookkooll íímm.. J. Locke - tabula rasa 

Watson: dejte mě tucet zdravých dětí a specifický svět a udělám z nich 
specialisty v jakémkoli oboru. 

22..  ddííttěě  jjee  pprreeffoorrmmoovvaannéé::  vvýývvoojj   jjee  ppaakk  rroozzvvííjjeenníímm  ppřřeeddeemm  ddaannýýcchh  tteennddeennccíí..  

  

V teoriích se objevují 3 základní problémy: 

1) proč dítě preferuje základní orientaci na lidi, a ne na neživé předměty; 

2) jak dítě rozeznává (učí se rozeznávat) cizí lidi, matku, souro-zence; 
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3) co umožňuje dítěti formovat trvalý emocionální svazek s určitými 
jedinci, jejichž společnost aktivně vyhledává a proč se od jiných členů 
distancuje. 

Má-li člověk dosáhnout zralého sociálního chování, musí projít těmito třemi 
stádii: 

1) dovede odlišit lidi od zbytku prostředí, 

2) rozezná známé a neznámé lidi, 

3)     dovede vytvářet specifické vztahy s lidmi. 

 

Skutečnost mezilidského soužití má dvojí aspekt: 

1. vnější (interpersonální) 

Charakteristický vztah mezi lidmi stojícími vůči sobě navzájem v situaci 
vzájemné závislosti a podmíněnosti - v procesu vzájemné interakce, komunikace 
a činností v pospolitosti. 

2. vnitřní (intrapersonální) 

Na základě vzájemných vztahů mezi sebou samým a partnery jedinec  řeší svůj 
vztah  k sobě samému a vytváří si sebepojetí. 

Charakter soužití s druhými poznamenává a hluboce ovlivňuje to, jak osobnost 
sama prožívá, hodnotí, uvažuje. 

V průběhu socializace se z jedince stává součást společensko - kulturního 
systému; proces socializace je celoživotní, protože jedinec se díky  měnícím se 
podmínkám, novým statusům a rolím dostává do nových situací, které nemá 
dosud zvládnuty ve svém chování a musí se s nimi vyrovnat.   

Jedinec je na počátku svého života nejprve: 

11))  ssoocciiaall iizzoovváánn  vvnněějjššíímmii   ffaakkttoorryy  ssoocciiáállnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí,,  aallee  ppoozzdděějj ii   ttaakkéé  

22))  ssáámm  sseebbee  ssoocciiaall iizzuujjee..  

V průběhu socializace je vystaven soustavně očekávání, tlaků, pobídek, a 
očekává se, že je bude postupně akceptovat (odměny, tresty) - tím se zatím neliší 
od drezúry zvířat!  

Specifikum člověka: v určité fázi socializace se jedinec sám zmocňuje 
norem, které mu slouží jako nástroje v sociální situaci, později je předává dál. 

Od počátku své životní dráhy je jedinec v interakci s prostředím. Prostředí 
má saturovat (uspokojovat) tyto důležité sociální potřeby: 

Dle Heluse (1973) existuje řada sociálních potřeb, jejich saturace je 
nezbytná pro zdravý vývoj jedince: 

1. potřeba začlenění do vztahů - sociálně emotivní (láska, úcta,..), 
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2. potřeba tvůrčího přesahu - člověk se snaží zlepšit, vybudovat si lepší, 
kvalitnější podmínky, 

3. potřeba dějinného charakteru vlastní osobnosti - Jedinec má potřebu 
překonávat své nynější podmínky, ale zároveň má výraznou potřebu 
pevného zázemí, určitých neotřesitelných jistot, vč. neproblematizované 
definice vztahů k druhým: „musím z něčeho vycházet, být odněkud“ a pak 
teprve mohu jít „dál“ – „Kdo jsem, znám svoji  rodovou linii?!“ 

4. potřeba vlastní identity - autentické vyjádření sebe sama, 

5. potřeba orientačních a výkladových schémat - člověk musí mít 
zkušenosti, že svět je pochopitelný, vyložitelný, srozumitelný, že chod 
věcí má smysl a člověk, že je vybaven metodami, jak to zajistit a jak se 
zachovat. Otázka „Proč?“ – častá od dětí, při jejich socializaci. 

6. potřeba otevřené budoucnosti – potřeba si něco naplánovat, mít před 
sebou otevřený prostor, aby měl člověk pro co žít. 

 
Whitehead a Corbin (1997) v souvislosti s vnitřní motivací uvádějí, že 

děti se narodí vnitřně motivovány k efektivnímu chování ve svém okolí. Vnitřní 
motivace zůstává jako přání zvládat dobře všechny úkoly, být kompetentní a být 
účinný při dosahování cílů.  

Vnitřní motivace závisí na vznikání kompetence a kauzality. Vnitřní 
potřeba po kompetenci je základem vnitřní motivace.  

Druhým základním kamenem je pak potřeba po sebederminaci nebo 
autonomii. Prožívaná kompetence zvyšuje vnitřní motivaci, její nedosahování či 
snižování pak snižuje i tuto motivaci.  

V atmosféře sebedeterminace nebo autonomie narůstá a vzkvétá vnitřní 
motivace. Pokud dítě cítí, že jeho aktivita je oceněna či trestána, nebo pokud je 
posilována donucením zvenčí, přechází spíše k externímu řízení.  

Deci a Ryan (1996) hovoří o třech vrozených psychologických potřebách:  

- potřeba autonomie 
- potřeba kompetence 
- potřeba přináležitosti  

 
(relatedness; potřeba mít vztahy a starat se o druhé, cítit, že druzí jsou autenticky 
spojeni s námi, cítit satisfakce v sociálním světě. s. 177). 
 
Dominantní je dle autorů potřeba autonomie, druhé dvě jsou připojeny.  
Ty vedou jedince k hledání a nacházení optimálních výzev, které přinášejí 
zdravý sebevývoj. 

Právě saturace těchto základních potřeb je asociována s osobní pohodou 
(well-being). Jejich saturace pak vede zpětně k nárůstu vnitřní motivace a jejím 



 54 

pozitivním důsledkům pro život jedince a naopak. Jejich význam kolísá 
s věkovými obdobími.  

Teorie sebedeterminace překračuje dichotomický výklad motivace 
(vnitřní a vnější) a přináší motivační kontinuum, které vychází z amotivace, přes 
čtyři typy z vnějšku motivovaného chování k vnitřní motivaci, která je 
definována chováním, které vede k vnitřní spokojenosti se znalostmi, 
uskutečňováním a stimulací.  

Co charakterizuje čtyři typy vnější motivace je stupeň autonomie, která je 
inherentní regulaci chování. Rozdíly v míře autonomie jsou velmi podstatné pro 
posouzení mladého jedince při vnímání sebe.  

Tyto čtyři typy vnější motivace – externí regulace, jsou charakterizovány 
chováním, které je zvnějšku řízeno odměnou, trestem či donucením. I když toto 
chování je „motivováno“, není to důsledek sebedeterminace, ale tlaku okolí. 
V extrémním případě pak může toto zvnějšku přicházející donucování vést až ke 
vzdoru a zášti. To v případě mizivé či nulové autonomie.  

Externí regulace a Introjektovaná regulace jsou antitezemi 
k sebedeterminované motivaci a jsou zcela závislé na druhých. 
Identifikovaná regulace a integrovaná regulace jsou již typem autonomní 
regulace chování. 
 

Proces socializace není pouze harmonický, ale je zde nepřetržitá 
konfrontace jedince a prostředí, které klade své požadavky a nároky a jedinec se 
ocitá v celé řadě náročných životních situací (termín je zobecňující; je jisté, že 
pro jedince v různých věkových stadiích jsou různé, i když prožitky - a na to 
dospělí často zapomínají, jsou v každém věku totožné a stejně silné).   

 Dlouhá řada lidských potřeb není vždy plně a adekvátně saturována. Od 
nejranějšího dětství se setkáváme se situacemi, kdy na cestě k uspoko-jení 
potřeby stojí překážky, které v jisté chvíli a konstelaci situace ani nelze 
překonat. Vzniká pocit neuspokojení, zvláštní stav napětí a zklamání, který 
označujeme jako frustrace. Jedná neobvykle o krátkodobější a málo či nulově 
psychotraumaticky působící situace, ve kterých neocitáme téměř každodenně. 
K frustracím dochází tehdy, jestliže je plnění potřeby oddáleno, zmařeno, 
odsunuto nebo dojde-li ke konfliktu. 

Čáp a Dytrych (1968) doplňují:  je třeba rozlišit, zda jde o frustrující 
situaci nebo zda jde o účinky situace na psychiku jedince; naposledy zda jde o 
způsob, jak člověk reaguje na frustrující situaci, tedy vnější projevy stavu 
frustrace. Pokud neuspokojený jedinec přiměřeným způsobem usiluje o 
uspokojení potřeby, jde o jednání podněcované normálně motivem. O stavu 
frustrace mluvíme tehdy, jestliže jedinec na neuspokojení potřeby reaguje 
nepřiměřeným způsobem, např. neúčelným stereotypním postupem, potlačením 
potřeby apod.  
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 Mezi obranné reakce na frustraci, jejichž znalost je nesmírně důležitá pro 
pochopení společenského chování, řadí Krech,Crutchfield a Ballachey (1968): 
agresi, regresi (únik k dřívějším způsobům chování), únik, potlačení, 
racionalizaci, projekci, autismus, identifikaci.  

Závažnější situací je  z hlediska působení na organismus stres. Bývá 
definován jako zátěž, břímě, nátlak na osobu nebo věc, a to jak ve smyslu 
fyzikálním, biologickém,tak i psychologickém a sociálním. Zároveň se slovo 
stres užívá i k označení stavu napětí,vyvolaného zátěží nebo k označení 
deformace, vznikající takovým způsobem. Charvát (1969) jej definuje jako: „ tak 
značnou odchylku do normy, že je ohrožena integrita celého systému, jeho 
trvání, tj. jeho život“. (s. 66). Teorie stresu byla  rozvinuta ve 30. letech 
minulého století H. Selyem. Selye jako endokrinolog chápe stres jako stav 
organismu po selhání normálních mechanismů homeostáze. Stresorem může být 
např. horko, chlad, záření, vibrace, šok, jedy, úraz, ale také mezilidské vztahy a 
očekávání, anticipace takovýchto situací. Když je specifická  reakce na tyto 
faktory neúčinná, objevuje se dle Selyeho tzv. syndrom GAS (General 
Adaptation Syndrome – obecná adaptační syndrom), který je stereotypní a je 
reakcí zobecnělou, při které se automaticky v organismu zapínají okruhy 
somatomotorické, visceromotorické a endokrinní. Stres má dle Selyeho 3 stadia:  

poplachovou reakci, zahrnující jednak fázi šoku, která se vyznačuje 
aktuálně sníženou odolností organismu a fázi pošokovou, kdy začínají působit 
obranné mechanismy; poplachová reakce působí jako automat: dává možnost 
okamžitého rozhodnutí, ale nemusí být také adekvátní situaci. Subjekt s pamětí 
(lépe dle Charváta – viz dále, paměťmi, může již z prvních signálů anticipovat 
na možnou situaci – kouř signalizuje možná požár, hluk hroucení budovy atd.)  

stadium rezistence: do centrálního nervového systému (CNS) dojnou 
poplašné informace, které jsou okamžitě konfrontovány se záznamy z minulosti 
jedince  i celého druhu. Volí se alternativy, která nejvíce odpovídá signálu. Je-li 
v repertoáru nalezena, užije se a organismus  se optimálně přizpůsobuje. Může 
však  také se stejným výsledkem novou účinnou reakci kreativně vytvořit. Zde 
může reakce na stres končit. P0kud je však stresor silný a obranné reakce se 
postupně hroutí, dochází ke 

stadiu vyčerpání, kdy se organismus poškozuje a hroutí.  

Charvát (1969) zde hovoří o tom, že v procesu vývoje si každý živočišný 
druh vypracoval svůj model zevního světa a hodnot. U člověka  se také vytvořila 
určitá pravidla reagování a rozhodování. Tyto informace jsou jednak uloženy ve 
fylogenetické paměti (v paměti vývoje živočichů) a zároveň se každý 
organismus individuálně učí a naučené ukládá do ontogenetické paměti. Přitom 
neustále modifikuje svoje reakce na tytéž stimuly (jinak se bojíme ve tmě jako 
šestiletí, jinak jako třicetiletí). Přes všechno učení však, dle Charváta, při silném 
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stimulu převládne obvykle fylogenetická paměť: jedinec reaguje pudově, 
sebezáchovně a „zapomene“ na nacvičené. 

Člověk mívá obvykle dojem, že je při stresu přetížen jen některý orgán 
(mozek, svaly, oči), jde však vždy o poškození celého organismu jako celku (i 
když obvykle „duše nebolí“). Stres působí, na rozdíl od frustrací, obvykle 
traumaticky a to i velmi dlouhodobě.  

Stres má však i pozitivní účinky, není–li příliš silný; může působit i 
motivačně (časový tlak), vede k adaptaci, zvyšuje odolnost jedince. Obecně lze 
říci, že zátěžové situace patří k životu a je jen třeba dbát na to, aby v procesu 
socializace byly, především v rámci výchovy, předkládány a strukturovány tak, 
aby přinášely spíše nárůst odolnosti, než traumata. Mnoho badatelů dokázalo, že 
lidé, kteří věří, že mohou alespoň částečně kontrolovat situace, které je ohrožují, 
zdaleka necítí tak silonu úzkost a neobávají se toho, co může nastat, jako ti, kteří 
prožívají pocit bezmoci. Pocit bezmoci zvyšuje úzkost. Pro lidi, kteří jím trpí, je 
obtížnější chovat se efektivně.  

 

VVýýsslleeddkkeemm  ssoocciiaall iizzaaccee  jj ee  jj eeddiinneecc,,  zzaaččlleenněěnnýý  ddoo  sskkuuppiinnyy,,  sscchhooppnnýý  ppllnnii tt   
ooččeekkáávváánníí  sskkuuppiinnyy  nneebboo  ssppoolleeččnnoosstt ii ..  

SSoouuččáássttíí  pprroocceessuu  ssoocciiaall iizzaaccee  jjee  ssoocciiáállnníí  uuččeenníí - záměrné či nezáměrné 
vytváření a osvojování dovedností, vědomostí a návyků člověka ve společnosti. 
Socializace probíhá v několika fázích; nejsnadněji se, díky délce trvání 
jednotlivých fází, demonstruje na vývoji dítěte. Jak bylo již řečeno, vždy, když 
se dostaneme do nové sociální situace, ve které musíme setrvat a která na nás 
klade nové požadavky, procházíme, byť ve zkrácené podobě, všemi třemi 
fázemi znovu.  

 

3 fáze socializačního procesu:   

• imitace  

• identifikace  

• internalizace 

Tyto 3 fáze se objevují prakticky vždy, když se člověk dostává do nové sociální 
situace - nová třída, nový oddíl, nová sociální skupina, pracoviště, nová rodina. 
V pozdějším věku je zkrácena fáze imitace; i identifikace a internalizace probíhá 
rychleji a hlouběji.   JJeeddiinneecc  vv  nnoovvéé  ssii ttuuaaccii   oobbvvyykkllee  nneevvěěddoomměě  vvyyhhlleeddáávváá  mmooddeell ,,  
((nnaappřř..  zzkkuuššeennééhhoo  ssppoolluupprraaccoovvnnííkkaa)),,  kktteerrééhhoo  iiddeennttii ff iikkuujjee  jjaakkoo  mmooddeell   aa  pprroojjddee    vvee  
zzkkrráácceennéé  ppooddoobběě všemi třemi fázemi.  

 

1.  IImmii ttaaccee  ((nnááppooddoobbaa))  
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Kulturní antropologie přinesla řadu informací o tom, že v primitiv-ních 
kmenech prakticky neexistuje institucionalizovaná výchova toho, co je nezbytné 
pro členy kmene, aby se plně začlenili do života kmene.Dítě se socializuje 
především tím, že je účastno prakticky na všech činnostech a zábavách 
dospělých. Nedostává zákazy a příkazy, dělá to co vidí. 

Děti žijí ve světě praktických, názorných demonstracích toho, z čeho 
pozůstává kultura kmene. 

Badura a Walters (1963): tvrdí, že ppooddssttaattoouu  nnááppooddoobbyy  jjee  oobbsseerrvvaaččnníí  uuččeenníí.. 
Nerozhoduje to, co se právě děje s pozorující osobou, nebo co tato osoba dělá, 
ale rozhodující je to, co dělá model, co se děje s modelem. 

 

 

Model  

 - osoba, která svým vzhledem, chováním, způsobem myšlení, postoji, 
výrazy, názory, výkony i jinak stimuluje v druhé osobě tendenci 
k podobnému chování, vzhledu atd. 

     -  usnadňuje i sám proces nápodoby. 

KK  nnááppooddoobběě  mmůůžžee  sslloouužžii tt  oossoobbaa  jjaakkoo  cceelleekk,,  nneebboo  jjeenn  nněěkktteerréé  pprrvvkkyy  cchhoovváánníí..  

Modelem může být:  

a) reálná, aktuálně fyzicky přítomná osoba - matka, otec, sourozenec; 

b) osoby s vyšším sociálním statusem (učitel, starší kamarád), tyto 
osoby jsou buď záměrně vybírány (výchova), nebo vybírány 
imitátorem samým; 

c) model působící zprostředkovaně (masmedia). 

d) skutečné historické postavy, resp. postavy z dějin, mýtů, legend.   

Rozhodující je, zda model: 

� je za své chování potrestán či odměněn 

� je-li úspěšný či neúspěšný 

� je-li přitažlivý či odpudivý 

� má-li vysoký nebo nízký společenský status apod. 

 

Lze napodobovat i modely přímo neviděné - hrdinové mýtů, legend, dějin, 
postavy románů, ale nejúčinněji jsou napodobovány modely viděné, se kterými je 
imitátor v přímém, bezprostředním a častém kontaktu.  
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Newcomb (1961): děti i dospělí jsou velmi výběrově zaměřeni na to, koho 
budou napodobovat. Nejde tedy o napodobování vůbec, ale o speciálně 
orientované akty nápodoby.  

 

Hlavní znaky nápodoby: 

1. Nápodobou myslíme chování, prožívání, postoje a stavy 
napodobujícího, stimulované chování modelu a přibližující se k němu. 

2. Nápodoba může být mimoděčná, nezáměrná, nebo vědomě 
kontrolovaná 

3. Vztah mezi modelem a napodobujícím může být buď přímý, nebo 
zprostředkovaný (vyprávěním, masovou komunikací). 

4. Jde o složitý proces, ve kterém hraje roli kombinace celé řady 
mechanismů, především učení. 

5. Proces nápodoby může být reálný (v chování napodobuje reálně), nebo 
prožitkový 

6. Výsledek působení modelu může mít průběh krátký, může být však 
napodobující ovlivněn i dlouhodobě, kdy jsou zasaženy hlubší vrstvy 
osobnosti. 

  

22..  IIddeennttii ff iikkaaccee  ((zzttoottoožžnněěnníí))  

V imitaci jde o těsnou závislost imitačního chování na přítomnosti 
modelu, identifikace proniká hlouběji do dynamiky osobnosti, imitátor si 
uchovává přisvojené chování i po dobu dlouhé nepřítomnosti modelu. 

Identifikující se jedinec jakoby přestával být sám sebou a stával se tím, s kým se 
identifikuje. Obvykle jde o zcela vědomě neregulovaný, neuvědomovaný 
proces! 

Podstatným rysem identifikace je fiktivnost, „situace jakoby“.  
IIddeennttii ff iikkuujj ííccíí  ssee  oossoobbaa  ssee  cchhoovváá  ttaakk,,  jjaakk  bbyy  ssee  cchhoovvaall   oobbjjeekktt  iiddeennttii ff iikkaaccee,,  kkddyybbyy  
bbyyll   nnaa  mmííssttěě  jjeejj íímm..  ((nnaappřř..  ootteecc,,  mmaattkkaa,,  hhrrddiinnaa  ff ii llmmuu))..  

  

33..  IInntteerrnnaall iizzaaccee  ((zzvvnnii ttřřnněěnníí)) 

 Jedinec se plně ztotožňuje s původním modelem, jeho postoje se stávají 
integrální součástí osobnosti imitujícího, není již jasně rozlišitelné, zda jde 
v chování o projev osobnosti imitátora nebo zda a jak mnoho se jedná 
o napodobení (neuvědomělé). Tedy chování dříve napodobované se stává 
součástí osobnosti – nastalo zvnitřnění. 
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  Celý život hledáme vzory, modely; v počátcích našeho společen-ského 
života to bývají významní druzí, případně ti, které nám významní druzí 
předložili. V pubertě je vše naopak: v procesu celkové sociální revolty pak 
pubescent zavrhuje, odmítá předkládaný vzor a často k hrůze  rodičů volí takové 
vzory, které děsí. Jde však o přechodné období a později se navracíme ke 
vzorům z minulosti, resp. jsme schopni si vyhledat vzory spíše pozitivní. 
Postupně se i my stáváme vzory a modely; naše děti nás imitují nepoměrně 
dříve, než si toho povšimneme; pokud tomu tak je a máme za to, že jsme vzorem 
sociálně akceptovatelným, naše role v jejich životě je významná. 
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SSKKUUPPIINNYY      

 

Hlavní myšlenky: 

1. Jedinec je jednou provždy členem skupin. Někdy toto členství ve skupině 
člověka omezuje, ruší jeho tvůrčí schopnosti, ale někdy mu naopak 
členství pomáhá rozvinout se pod „ochranou“ vlastní skupiny.  

2. Pro každého jedince existuje vlastní skupina a různé cizí skupiny.  

3. Lidé náležejí ke skupinám a část jejich sebeidentity má bázi ve 
skupinovém členství. 

4. Ve skupině má členství pro jednotlivce velký význam: uspokojuje tím své 
potřeby. 

5. S každým sociálním statusem je spjata nějaká sociální role. 

 

Klíčová slova: malá skupina, sebeidentita, členství, referenční skupina, potřeby, 
skupinové cíle a normy, vůdce, moc, status, role, statusová úzkost.    

K plnému pochopení sociálně psychologického ztvárnění osobnosti je 
třeba studovat začleňování této osobnosti do sociálně kulturního systému. Ať 
jedinec chce či nechce, je jednou provždy členem skupin. Někdy toto členství ve 
skupině člověka omezuje, ruší jeho tvůrčí schopnosti, ale někdy mu naopak 
členství pomáhá rozvinout se pod „ochranou“ vlastní skupiny. Pro každého 
jedince existuje vlastní skupina a různé cizí skupiny. Centrem zájmu sociální 
psychologie i této kapitoly jsou malé skupiny: 

Malá skupina je takové sdružení osob, které se vzájemně znají a 
komunikují tváří v tvář (face to face). MMaalláá  ssoocciiáállnníí  ssuuppiinnaa je relativně 
uzavřeným společenským organismem, který vlivy okolního prostředí svým 
svérázným způsobem zpracovává, tak jak to odpovídá osobnostním vlastnostem 
jejich členů a zvláštnostem stylu jejich soužití. Krech, Crutchfield a Ballachey 
(1968) hovoří v této souvislosti o tzv. instituční fikci: členové některých skupin 
(především uzavřených až se sklony k k jakémukoli fanatismu) se domnívají, že 
skupina je něco víc, než jen její bezprostřední členové a skutečná podstata 
skupiny. Skupina se považuje za cosi vyššího, než je pouhý jednotlivec. Tato 
fikce je sycena vysokým stupněm prožívané přináležitosti (a výlučnosti) členů.  

MMaalléé  ssoocciiáállnníí  sskkuuppiinnyy představují to nejtěsnější, primární prostředí 
socializačního procesu. 

Argyle (1972) soudí, že lidé náležejí ke skupinám a část jejich 
sebeidentity má bázi ve skupinovém členství. Krech, Crutchfield a Ballachey 
(1968) definují skupinu jako dvě nebo více osob, které se nacházejí 
v následujících podmínkách:  
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1. vztahy mezi členy jsou vzájemně závislé – chování každého člena má vliv na 
chování každého jiného člena;  

2. členové mají společnou ideologii – soubor názorů, norem, a hodnot, které 
regulují jejich vzájemné vystupování. Společnou činností na společných úkolech 
se tato ideologie vyvíjí a po čase se stává pro členy skupiny typickou a odlišuje 
je od ostatních skupin. Existuje mnoho druhů skupin: jsou to rodiny, přátelské 
kruhy, pracovní, výchovné, náboženské, rekreační skupiny. Jedinec jako člen 
skupin je jimi různě psychologicky ovlivňován; tento vliv je určovaný některými 
charakteristikami těchto skupin: jejich specifickými ideologiemi, strukturami a 
postavením jednotlivce v těchto strukturách.  

 Ve skupině má členství pro jednotlivce velký význam: uspokojuje tím své 
potřeby. Může získat potravu, obydlí, sexuální uspokojení. Další členové mu 
mohou pomoci ochránit jej před vnějším ohrožením. Skupina může členům 
nabídnout dosažení společenských cílů, vyžadujících úsilí, které by jedinec byl s 
to sám vynaložit. Může sloužit jako prostředek uspokojení potřeby 
společenského života a touhy po uznání a prestiži.  

 V současné době je velmi diskutovaným tématem sociální opora (social 
support). 

Mareš (2001) k tomu dodává, že „dítě se odmalička pohybuje v síti sociálních 
vztahů a zažívá různé formy sociální opory.“ (2001, s. 218). Současně však, dle 
Mareše, tato síť přináší dítěti vztahový rámec (viz dále) pro to, aby se učilo 
hodnotit:  

a) zátěž samotnou (malá, střední, známá neznámá) 

b) své vlastní možnosti zvládnout zátěž 

c) postupy, jak si říci ostatním o pomoc při zvládání zátěže, o sociální oporu 

d) sociálně přijatelné způsoby zvládání zátěže (co skupina doporučuje dělat; 
co ještě toleruje; co už skupina nepřipouští, co se dělat nesmí). 

 Sociální síť (skupina) reprezentuje kolektivní zdroje, ze kterých jedinec 
může čerpat, aby zvládl zátěž (aby se jí přizpůsobil, podrobil, nebo aktivně 
zvládnul). Když se mu to povede, získá od skupiny pozitivní ocenění a další 
pomoc, Pokud neuspěje, pak sociální síť zareaguje také emocionálně a 
instrumentálně a dá jedinci pocítit, že neuspěl, zklamal, selhal. Zpravidla dává 
skupina další šanci.  

Členství ve skupině může uspokojovat řadu potřeb: potřebu moci a 
přináležitosti.Všechny skupiny slouží některým členům k uspokojení potřeby 
moci a u většiny ostatních slouží k uspokojeni potřeby přináležitosti. Dále 
skupina umožňuje vytváření nových potřeb: vzhledem k tomu, že lidské potřeby 
nejsou statické, členství ve skupině mu poskytne nové zkušenosti a tím i nové 
potřeby. Patří sem např. snaha člena udržet, zachovat skupinu. To platí 
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především pro dominantní členy; existence této potřeba pak vede k vědomému 
úsilí o zvýšení funkcí skupiny. 

 Žádná skupina není sto uspokojit všechny potřeby jednotlivce. Proto se 
jedinec v průběhu života stává simultánně i sukcesívně členem řady skupin. 
Krech, Crutchfield a Ballachey (1968) uvádějí tři základní důvody, proč je 
jedinec obvykle členem více skupin:  

1. důvodem je sama mnohovrstevnost neustále se vyvíjejících potřeb 
jedince;  

2. trend ke specializaci skupinové činnosti, což v každé izolované skupině 
omezuje moc a snižuje tak možnost saturace potřeby moci pro jiné 

3. neschopnost dané skupiny přizpůsobovat se dostatečně rychle  
ve měnícím se světě uspokojováním měnících se potřeb jedince. 
Dominantní jedinci v jedné skupině mají menší zájem být členy 
ve skupinách jiných. 

Aby mohla skupina fungovat, musí její členové dojít k souhlasu v otázce 
skupinových cílů. Ty se obvykle skládají jednak z jedinečných (daných 
zaměřením skupiny) a vedlejších. Přijetí cílů skupiny je usnadněno, pokud  jsou 
jasně vymezené, uspokojují potřeby členů, pokud udrží skupinu soudržnou a 
umožní členům se podílet na jejich tvorbě. Co je však podstatné, členové 
skupiny musí  vidět v cílech skupiny i uspokojení svých vlastních potřeb.  

Skupinové cíle a jejich přijímání se mohou v průběhu života skupiny měnit: 
to závisí na tom, jak skupiny uspokojuje potřeby  jednotlivých členů. Je jisté, že 
jedinec bude pracovat na skupinových cílech tehdy, když věří, že mu dosažení 
skupinového cíle uspokojí i jeho vlastní potřeby. Krech, Crutchfield a Ballachey 
(1968) uvádějí „Zeigarnikové efekt“. Zeigarniková (1927) zjistila, že pokud je 
osoba motivovaná k vykonání úkolů vykoná jich jen část, lépe si pamatuje 
neukončené úlohy, které udržují její paměť v „napětí“, než ty, které již 
dokončila.  

Dalším podstatným znakem skupiny je její ideologie. Ta přináší jednak  
usměrnění činností skupiny tak, aby uspokojovala potřeby a zároveň vytvářela 
nové cíle, které je třeba uskutečnit. Společná ideologie se dosahuje pomocí 
utváření jádra společných potřeb u členů a pomocí navození společné metody 
k vyjádření různých potřeb. Jádrem skupinové ideologie jsou skupinové názory.  
To také vede k tomu, že členové skupin v průběhu interakce mají společné 
formy činnosti. U členů, zastávajících různé postavení ve skupině se pak 
diferencují i různé pracovní formy, diferencované podle rolí (otec, matka, člen, 
předseda).  

 

Skupina a vůdcovství 
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Jednou z typických charakteristik skupinového myšlení je přítomnost 
silného vůdce. Již desítky let je zkoumán problém: co dělá z lidí dobré vůdce a 
jak nejlépe vést ostatní. Vůdce je obvykle chápán jako člen skupiny, s více či 
méně patrným vlivem na ostatní členy skupiny. Ve skupině se vůdce může 
objevit formálně – je zvenčí dosazen, nebo se vydělí  ze skupinové struktury na 
základě svých vlastností (vůdce neformální). Hayesová (1998) identifikovala tři 
zdroje vůdcovské autority: 

1. Racionální autorita, která vyplývá z přesvědčení, že vůdce je 
reprezentantem legitimních norem a zákonů. 

2. Tradiční autorita,pramenící z víry v důležitost tradice a kontinuity. 

3. Charismatická autorita,která je důsledkem osobnosti vůdce.  

Později Collins a Raven (1969) identifikovali šest forem společenské 
moci. Některé z forem této moci má jenom vůdce, zatímco ostatní mohou mít i 
jiní členové skupiny, a to i namísto vůdce:  

1. Moc odměňovat – moc přidělovat různé druhy odměn. 

2. Donucovací moc – moc trestat. 

3. Referenční moc – moc dosažená díky tomu, že ostatní členové skupiny se 
touží s daným jedincem identifikovat 

4. Expertní moc – moc vyplývá z toho, že určitý člověk má větší znalosti 
než ostatní členové skupiny 

5. Legitimní moc – moc, kterou respektují ostatní díky pozici (statusu) 
určitého člověka  či díky jiným sociálním normám. 

6. Informační moc – moc založená na vlastnictví či znalosti určitých 
informací. 

Bales (1970) hovoří o dvou typech vůdců, kteří se objevují ve většině 
skupin. První je specialista na úkoly a druhý specialista na emoce. Specialista 
na úkoly má především zájem na tom, aby skupina dosáhla svých cílů, zatímco 
specialista na emoce preferuje společenské vztahy uvnitř skupiny a motivaci 
jejich členů. Někteří vůdci dokáží skloubit oba přístupy. Bales však zjistil, že 
v řadě skupin mají na tyto role rozdílné členy skupiny. Krech, Crutchfield a 
Ballachey (1968) popisují pět charakteristik úspěšného vůdce skupiny: 

1. Skupina ho musí vnímat jako svou součást („je jedním z nás“) 

2. Musí mít názory a vlastnosti, které má skupina jako celek (ty mu musí 
být „ svaté“) 

3. Musí být pro členy skupiny modelem. 

4. Skupina ho musí vnímat jako někoho, kdo jí pomáhá dosáhnout cílů.  

5. Musí skupinu reprezentovat navenek.  
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Styl vedení 

 Vůdce obvykle využívá svou moc nejrůznějším způsobem. Sérií výzkumů 
v jedné velké americké továrně prokázali Roethlisberger a Dickson (1939, dle 
Hayesové,1998), že úseky, vedené mistry, kteří jsou silně soustředěni na 
produktivitu a na to, aby jejich úsek splnil plán, měly menší produktivitu než 
tam, kde mistrům šlo více o udržení pozitivních sociálních vztahů mezi 
spolupracovníky. V dalším, dnes již klasickém výzkumu Lewin, Lippitt a White 
(1939) a  Hayesová (1998) srovnávali různé styly vedení chlapeckých 
zájmových kroužků. V jednom kroužku měl vedoucí styl, který autoři označili 
jako  autokratický.  Byl silně zaměřený na úkoly, k chlapcům se choval přísně a 
neustále je kontroloval. Druhý  vedoucí byl demokratický; zajímal se o chlapce, 
často s nimi  diskutoval  o tom, co dělají, zajímaly ho jejich názory a nápady.  

Třetí vůdce byl označen francouzským termínem laissez-faire (čti 
lézefér). Ten liberalisticky ponechal všemu volný průběh, chlapci si dělali, co 
zrovna chtěli.  

 Skupiny různě řízené měly také různé výsledky ve svých činnostech; aby 
vyloučili autoři vliv osobnosti chlapců, měnili jim vedoucí. Chlapci si však 
zachovávali původní styly práce. Chlapci z kroužku, řízeného autokraticky 
pracovali velmi pilně, pouze však do okamžiku, kdy vedoucí opustil místnost- 
pak přestali pracovat okamžitě. Aby pracovali, potřebovali neustálou kontrolu. 
Soustředili se při práci výhradně na sebe, byli egoističtí, vzájemně si 
nepomáhali, soutěžili,byli k sobě agresivní. V demokraticky řízené skupině 
pracovali chlapci rádi a bez přerušení, i když vedoucí opustil místnost. 
Vzájemně si pomáhali, zajímali se o sebe, byli k sobě přátelští. Chlapci, jejichž 
vedoucí používal styl laissez-faire, naopak nepracovali téměř vůbec. Bezcílně 
bloumali a zřetelně se nudili. Projevovali velmi malý zájem o nabízené činnosti.  

 Analýzu existujících výzkumů vůdcovství provedla  Hayesová (1998). 
Zjistila, že v průběhu 20. století se koncepce vůdcovství měnila, ale několik 
témat zůstalo a stále se objevují. Patří k nim důležitost očekávání vůdce: dobrým 
vůdcem je ten, kdo od svých členů skupiny  hodně očekává a předkládá 
realistické, splnitelné cíle, kterých skupina může dosáhnout  a tím splní jeho 
očekávání. Vůdci, kteří toho od svých lidí očekávají málo, často končí s málo 
produktivními či málo výkonnými kolektivy.  

 Druhým tématem je role vůdce jako sociálního ohniska skupiny, jako 
ochránce harmonických vztahů mezi členy skupiny. Třetí aspekt vůdcovství, 
který byl explicitně poslán nedávno – i když implicitně byl přítomen v mnoha 
předchozích výzkumech, se týká role vůdce jako manažera hodnotové orientace 
skupiny. Vědci se zabývali  důležitostí schopnosti vůdce vyjádřit či vysvětlit 
skupinové hodnoty a poukázat na společné cíle, s nimiž se mohli členové 
skupiny identifikovat. V malých skupinách může vůdce  podobné myšlenky  
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vyjádřit přímo v kontaktu s členy skupiny, ve větších společnostech se 
komunikuje pomocí symbolů a schémat. „Ale způsob, jakým vůdce 
„reprezentuje“ cíle skupiny, je zřejmě nejdůležitější charakteristikou úspěchu při 
vedení lidí.“ (Hayesová, 1998, s. 67).  

 

Morfologie skupin 

Ellis, Werbel a Fisher (1978)  hovoří v rámci výzkumu skupiny o několika 
cílech:  

1. skupina je jedinečný sociální systém 

2. je sociální institucí 

3. je vhodným prostředkem ke studiu mezilidských vztahů  

4. výsledky zkoumání skupin mohou stimulovat širší společnost.  

Žádná skupina v běžném světě nežije tak, že by kolem sebe neměla širší 
okolí. Vztahy mezi skupinou a okolím vyjadřují  autoři termínem tenze. Tenzi 
chápou jako základní podmínku pro vytváření a život skupiny. Mezi skupinou a 
jejím okolím probíhají jisté vztahy, které mají podobu jistých tenzí, které 
skupiny individuálně zpracovávají a vlastně v tím v sobě  udržují jistou aktivitu; 
tenze je dle nich podmínkou pro každou aktivitu. Rozdíl mezi stavem skupiny a 
stavem okolí (suprasystému) vede k tenzi. Pokud by tato tenze neexistovala, 
nebyly by skupinové cíle (které ji odlišují od okolí), skupina by se vůbec 
nerozeznala od okolí. Ellis, Werbel a Fisher popisují různé varianty vztahů, 
které mohou mít skupiny se suprasystémem (okolím) a které dle nich specifikují 
morfologii skupin. 

Extenzivní skupina (extensive group) - obr. 1 

Je formována jako odpověď na stimuly z okolí. Takovýto typ skupiny je 
v širokém kontaktu se svým okolím prostřednictvím transakcí: i když skupina 
sama má své vlastní hranice (přerušovaná čára), volně komunikuje z okolím a 
ono s ní. Dochází k volné výměně informací s okolím. Protože otevřenost 
systému a chování členů extenzivní skupiny je rovnomocné, je tím zaručeno 
zdravý vývoj skupiny a jejího vývoje.  
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obr. 1  

 

Intenzivní skupina (intensive group) – obr. 2 

 Obr. 2 se zabývá sama sebou, její energie vychází s interpersonálních 
vazeb a s okolím má minimální nebo žádný kontakt. Skupina slouží především 
členům samým; typické je to pro tzv. T-groups – terapeutické komunity. 
Členové si v rámci skupiny podporují, resp. restrukturují své sebeobrazy, 
členství má význam pro nitro jedince. Pokud okolí nutí takovou skupinu ke 
komunikaci, skupina má tendenci se zcela uzavírat svému okolí.  

 

obr. 2 

 

Detenzivní skupina (detensive group- angl. detension = vězení) - obr. 3  

Taková skupina dostává veškeré informace a energii z okolí. Je omezena 
v dobrovolných aktivitách,  protože přinucení okolím je velmi silné. V reakci  na 
toto vnější přinucení si členové těchto skupin vytvářejí vlastní skupinové okolí 
v souhlase s limity, které dostávají zvenčí. Jsou přehlcováni informacemi 
zvenčí, snaží se je nevnímat a necítit. Jedná se např. o skupiny vězňů a 
alkoholiků. 
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obr. 3 

 

Kontenzivní skupiny (contensive group) - obr. 4. 

Jedná se skupiny, vzniklé tím, že jedinci jsou smluvně členy své 
vlastní skupiny, ale musí udržovat kontakt nejen uvnitř své vlastní skupiny, 
ale i s členy skupiny jiné, kde mají její členové stejné smluvní závazky. Tyto 
skupiny vstupují do jistých kontraktů a všichni tak udržují dvojí členství: ve 
své skupině vlastní a větší, která zahrnuje obě. Typické je to např. pro 
skupinu dělníků a řídících pracovníků v jedné firmě nebo učitelů a žáků ve 
škole. Setkávají se pouze u úkolů (manager zadává práci dělníkovi, učitel 
žákovi), ale nikdy nedochází k tomu, že by manager se stal členem  skupiny 
dělníků nebo učitel členem skupiny žáků a naopak.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distenzivní skupina (distensive group; rozšiřující se, roztahující se skupina) 
- obr. 5 

 Tato skupina se pokouší rozšířit  svoji velikost kontaktováním okolí 
především rekrutováním nových členů a snahou více ovládat a řídit své 
okolí. Snaží se rozšiřovat své pole působnosti a suprasystém se jí v tom 
snaží zabránit. Cílem takové skupiny je řídit a posléze se pokusit pohltit 
okolí. Typickými představiteli jsou politicky či sociálně aktivní skupiny, 
které se snaží ovládnout své okolí. Chyba! 

 

 obr.4 
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    obr. 5 

 

Atenzivní skupiny (attensive group) - obr. 6 

 Tyto skupiny vznikají tím, že členové se shromáždili proto, že byla 
upoutána jejich pozornost. Patří sem posluchačstvo, účastníci párty. Taková 
skupina bere svoji energii nebo informace ze zdrojů, stojících vně skupiny. 
V takovéto skupině nejsou žádné vzájemné vazby, členové jsou soustředěni na 
předmět vnímání, mají malou skupinovou identitu a malou kapacitu pro 
seberegulaci. Jedná se vlastně o setkání individualit.  

 

obr. 6. 

 

 

 

VVzznniikk  sskkuuppiinn    

Skupinová struktura zajímala psychology již řadu let; vliv skupiny na 
jedince je evidentní, a proto je trvalým centrem zájmu.   

C. H. Cooley (1912) hovoří o skupině primární a skupinách sekundárních. 

Primární skupiny se charakterizují: intimitou, citovými vazbami a vysokým 
stupněm koherence. Nejtypičtějším představitelem je rodina.  

Sekundární skupiny: se vyznačují náhodnými vztahy a spíše jsou ve svém 
vzniku důsledkem určitého zájmu nebo úkolu (všichni ostatní např. kluby 
hobbistů, mládežnická organizace). I zde však může po čase docházet k nárůstu 
intimity vztahů. Z hlediska vzniku skupin obvykle hovoříme o skupinách 
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vzniklých formálně a neformálně. Formální skupina: jsou organizovány zvenčí 
(školní třída, organizace), vztahy mezi členy jsou dány formálně zakladatelem. 

 
Vznik skupin 

Neformální skupina: zde je  uplatněn osobní zájem člena, pozice člena ve 
skupině není dána formální rolí, ale osobními vlastnostmi jedince. Může 
vzniknout z formální, resp. její části; to se děje tehdy, když formální skupina se 
ukazuje jako neúčinná anebo nestačí uspokojovat potřeby všech svých členů. 
Z hlediska členství jedince ve skupině hovoříme o skupině členské a referenční.  

Členská skupina: taková, ke které jedinec fakticky náleží (ať už se členem stal 
jakkoli).  

Referenční (vztažná) je taková, která vyvolává touhu určitých jedinců po 
příslušnosti k této skupině. Tato referenční skupina má na jedince vliv, i když 
k ní nemusí fakticky náležet (jedinec se snaží opatřit si např. některé znaky 
referenční skupiny: části oblečení, slang, aby tím dal okolí najevo, že „ k nim 
taky patří“ a zvýšil si tak sociální hodnocení a sebehodnocení). Pokud se jedinec 
stane členem referenční skupiny, je „ „přijat,“ zvýší si osobní prestiž, nadšeně se 
zapojuje do činnosti skupiny a je schopen projít i velmi nepříjemnými 
iniciačními obřady. Obvykle se, alespoň z počátku, jedná o velmi konformního 
člena. Mohou však existovat i negativně referenční skupiny ( Nakonečný, 
1999), ve kterých by člověk členem být nechtěl nebo v nich není rád.  

Se členstvím každého jedince v každé skupině, kde je členem souvisí dvě 
základní skutečnosti, které jej charakterizují jako člena: status a role.   

Status (pozice):  

místo, které jedinec zaujímá uvnitř nějakého sociálního systému - je to hodnota 
postavení, která patří různým členům sociálního celku. 

TTěěžžiiššttěě  ssttaattuuttuu  lleežžíí  vv  tteerrmmíínneecchh:: ppoořřaaddíí  --  nnaaddřřaazzeennoosstt ii ,,  ssoouuřřaaddnnoosstt ii   aa  
ppooddřřaazzeennoosstt ii ..   
Se statusem je spojována prestiž, vážnost, úcta, která je jeho vlastníku 
prokazována ostatními členy skupiny, a to v důsledku jeho pozice. Nekryje se 
však s autoritou (ta je primárně spjata s možností uplatňovat moc, nikoli prestiž). 
Existují různé faktory, které podmiňují přidělení určité pozice, statusu uvnitř 
skupin: narození, původ, pohlaví, rasa, třída, finance. Tyto skutečnosti obvykle u 
dítěte stojí mimo jeho možnosti ovládání či změny. Později, v jiných skupinách, 
však může dosáhnout statusu již svým přičiněním (nejlepší žák, vynikající 
sportovec; zločinec). 

 Jelikož je jedinec členem několika skupin zároveň, má v každé skupině 
svůj vlastní status: 
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V rodině je dítětem, starším sourozencem, rodičem; ve škole spolužákem, 
učitelem, ve sportovním klubu předsedou, na pracovišti konfliktním 
spolupracovníkem. V průběhu jednoho dne může jedinec projít řadou statusů: je 
manželem, otcem, milencem mimo rodinu, zaměstnancem, zákazníkem, členem 
klubu. Obvykle se snaží podle rozlišovacích znaků každou roli v každém statusu 
hrát jinak - tyto rozlišovací znaky spouštějí příhodné chování v tom kterém 
statusu.  

 

S každým sociálním statusem je spjata nějaká sociální role. 

Role: souhrn postojů, smýšlení a způsobů chování, které jedinec má mít ve své 
pozici, které má projevit ve svém chování, a které jsou také od něho očekávány.  

Role má tyto 2 tváře: a) mohu,   b) musím! 

 Pokud jedinec z jakýchkoli důvodů „hraje“ jen část role, vybírá si např. 
jen výhody a zanedbává povinnosti a naopak, role se postupně deformuje až 
rozpadá, zaniká.  

Sociální  psychologie si klade otázku, jak jsou role prožívány – specifické  
problémy: 

1. jaké postoje a smýšlení kladou role na člověka  

2. jaké motivy chování jsou rolemi v jedinci aktivovány  

3. jaké mezilidské vztahy jsou rolemi integrovány uvnitř skupiny. 

 

Každá role v sociální skupině má nejméně jednu komplementární roli: 
vykonávání jedné role závisí na vykonávání role jiné: velitel - vojáci, lékař - 
pacient, učitel - žák. 

Tyto vazby však fungují ve skupině, pokud jsou role hrány - pokud je oba 
nositelé vyskytnou mimo skupinu, nemusí tyto role platit (ke svému zubaři jdu 
jako jeho pacient, ale odpoledne se sejdeme jako dva fanoušci místního klubu). 
V každé skupině však existují role, které se nedají přímo vyvodit ze struktury 
skupiny a jejích úkolů - jsou to role, které skupina svou strukturou a úkoly 
umožňuje: hvězda ve skupině, obětní beránek, třídní šašek, šplhoun. Tyto role 
představují možnosti, které mohou ve skupině realizovat. Máme několik typů 
rolí:  

Newcombe (1960): role primární a role sekundární (možné) 

Primární role - mají imperativní charakter - matka se musí starat o dítě. 

Sekundární role - mají vybídkový charakter - jedinec se cítí skupinovou situací 
vybízen, aby roli přijal a hrál ji. 
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Přací role - odpovídají výlučně potřebám jedince, u dítěte mohou být dány 
fantazii (hrdina, silák), u dospělého mohou být povýšeny na životní role a 
životní styl může být předstírán. V těchto rolích člověk klame okolí i sám sebe 
vychází se z pocitu méněcennosti - role „jakoby“, kterým člověk objektivně 
nedorostl. 

Přijetí role patří do procesu socializace. 

 

11..  JJeeddiinneecc  nněěccoo  ooččeekkáávváá  aa  rroollee  mmuu  nněěccoo  nnaabbíízzíí..  

22..  RRoollee  nněěccoo  žžááddáá  aa  jjeeddiinneecc  ttoo  ppllnníí..  

Nejdůležitější skutečností je, že jedinec není jen připraven v roli dělat vše, co po 
něm role žádá, ale  je důležité i  to, co ho  vede k tomu, aby roli přijal, jakou má  
motivaci. Ta může být velmi různá (proč se chce někdo stát ředitelem - chce 
zachránit podnik, ale také hledá sebeúctu, realizaci ambice, hodně peněz). Tyto 
skutečnosti závisí na hodnotovém systému, z něhož motivace jedince vychází. 
Jak bude role zastávána a jak bude působit na uspokojování potřeb jedince, to je 
dáno vztahem mezi tématickým obsahem role a osobou jejího nositele. 

 V životě  se neučíme jen svým rolím, ale poznáváme i role druhých; 
pozorujeme lidi kolem sebe a učíme se od nich. Nemusíme to však hned využít, 
zachováme se tak až ve vhodných situacích. Na faktor učení se rolím upozornili 
ve známé studii Hankey, Banks a Zimbardo (1973, dle Hayesové,1998). Studenti 
hráli dvě skupiny lidí: vězně a dozorce. Nikdo jim předem neřekl, jak mají své 
role hrát. Experiment se odehrával ve  věrné napodobenině skutečné věznice. 
Studenti, kteří hráli vězně, velmi rychle podlehli apatii a poraženectví, zatímco 
studenti v roli dozorců začali být agresivní, vyhledávali konflikty, ponižovali 
„v ězně“, činili jim r ůzná příkoří. Po šesti dnech bylo nutno experiment ukončit, 
protože přísnost a krutost dozorců se velmi vystupňovaly. Příčinou chování 
dozorců nebyly jejich osobnostní vlastnosti, ale situace, ve které se ocitli, role, 
které hráli. Sami ze sebe byli šokováni a nevěřili, že by něčeho takového byli 
schopni. Jejich pojetí role bylo imitací rolí dozorců, které znali z filmů. 
Projevovali se nepoměrně hůře, než skuteční dozorci vězňů; ti by takovým 
chováním riskovali vzpouru vězňů a vyhazov. Tato studie mimo jiné ukazuje, že 
máme latentní povědomost o rolích: vystoupí na povrch tehdy, když máme 
příležitost je hrát.  

Ve vztahu jedince a role  může nastat několik variant: 

 a) situace konvergence: 

jedinec najde v roli splnění svých možností a uspokojení potřeb, role je šitá na 
tělo: jedinec se plně realizuje, identifikuje s rolí - jedinec je tak ztotožněn, že 
nereaguje jinak, než jako nositel role: např. žena, identifikovaná s rolí matky je 
jí vždy, i když děti nejsou doma, když s ní nejsou bezprostředně v kontaktu. 
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b) situace divergence: 

role je vykonávána čistě účelně z racionálních důvodů, nositel ppooddvvoojjnněě  
bbii llaannccuujjee:: roli hraje jen proto, aby vyšel s druhými, ale vnitřně se od role 
distancuje, zachovává si své soukromé hodnoty a cíle, tím je divergence 
zpracována. (např.: mám dítě, ale tatínka „hrát“ nebudu.)  

Pokud se však nepodaří divergenci zpracovat, jedinec je nucen roli hrát, 
ale objevuje se řada skrytých protestů, agresí a frustrací a má to negativní vliv 
na morálku jedince a jeho mentální zdraví. Člověk sice nezůstává dlužen roli, 
ale role zůstává dlužna svému nositeli, protože může roli nepřijmout, 
distancovat, se od ní i navenek - člověk se však může snažit roli hrát co nejlépe, 
ale na roli nestačí - je dlužen roli (dělnický ředitel, nezralý rodič). 

Statusová úzkost: jedinec mění status (z dělníka je ředitel, z 18-leté dívky matka, 
ze studenta politik). Původní role mizí, nová role klade nadměrné požadavky - 
jedinec je dlužen roli, prožívá stavy vysoké  úzkosti - na roli nestačí, nezvládá 
její požadavky, role mu nepřináší žádnou saturaci  potřeb. Se statusovou úzkostí 
se setkáváme všude tam, kde dojde ke změně statusu. Tato úzkost  může být 
krátkodobá, jedinec ji překoná vrůstáním do role; může však vést i k tomu, že 
jedince nový status (a role, samozřejmě) devastuje, nastupuje vysoká divergence 
a jedinec pak nezřídka roli odmítá. Komplikace je však v tom, že do původního 
statusu se již obvykle nedá vrátit bez traumatických změn, případně vůbec.   

Jak bylo již řečeno, příjímání rolí patří do procesu socializace. Je tedy na 
okolí, které jedince socializuje, aby mu nabídlo takové definice rolí, které je 
jedinec na své úrovni  rozvoje schopen hrát tak, aby  mu role vyhovovaly a 
rozšiřovaly pozitivní repertoár jeho sociálních dovedností a saturovala mu jeho 
potřeby.   
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PŘEDSUDKY A STEREOTYPY 

 

Hlavní myšlenky: 

1. PPřřeeddssuuddeekk  nejčastěji vyjadřuje hostilitu (nenávistnost) nebo agresi 
k lidem na základě jejich skupinového členství.   

2. Předsudek je fixovaný, předem zformovaný postoj. Má tendenci 
k vysoké stereotypnosti, k emocionálnímu náboji postoje a nemění se 
lehko pod vlivem opačné informace o objektu předsudku (postoje). 

3. Existující předsudky dávají jednotlivcům příležitost k redukci osobních 
konfliktů. 

4. Stereotypy se váží k činnostem, které nejsou založeny na přímých a 
určitých znalostech, ale na obrazech, které si člověk sám vytvoří nebo 
které mu byly vštípeny. Stereotypy mají kategoriální povahu, která 
vyjadřuje přisuzování určitých charakteristik lidem na základě jejich 
skupinového členství.  

 

Klíčová slova: agrese, ageismus,  hypotéza obětního beránka, skupina, 
autostereotyp, heterostereotyp, tolerance.   

  

PPřřeeddssuuddeekk  nneejjččaassttěějj ii   vyjadřuje hostilitu (nenávistnost) nebo agresi 
k lidem na základě jejich skupinového členství.  

S předsudky „v hotové podobě“ se děti setkávají již velmi záhy. Již 
v mateřské škole se zjišťuje, že obsah toho, co děti např. věděly o rasových a 
náboženských rozdílech, odrážel předsudky jejich sociálního a kulturního 
prostředí, i když samy s tím zatím neměly žádnou osobní zkušenost.  

Předsudek je tedy fixovaný, předem zformovaný postoj  k nějakému 
objektu, projevující se bez ohledu na individualitu nebo povahu tohoto objektu. 
Člověk, který má předsudky, nezvažuje při posuzování druhých žádná 
alternativní vysvětlení. Výsledek jeho interpersonálního hodnocení druhého je 
dopředu určen nějakou libovolnou vlastností druhého. Předsudky jsou negativní 
i pozitivní. Někdo například bude považovat všechny své krajany za přátelské 
(„my bodří Moraváci“); psychologie věnuje však více času na zkoumání 
především negativních předsudků, zvláště pak etnické a rasové nesnášenlivosti, 
která již zapříčinila mnoho nelidského v dějinách. 

 I když společenské faktory jsou pro vznik a šíření předsudků zásadní, 
svůj  význam mají i psychologické proměnné. Mohou být jedinci, pro něž je 
předsudek více osobní záležitostí než pro jiné. Intenzita předsudku je patrně více 
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důsledkem individuálního postoje – předsudky mohou být široce rozšířeny, ale 
jejich intenzita bude pravděpodobně záviset na individuálních osobnostních 
faktorech. Hostilní nebo agresivní jedinci je projevují častěji. Hostilní impulsy 
však nejsou samy o sobě odpovědné za vznik a existenci předsudků. Již 
existující předsudky dávají jednotlivcům příležitost k redukci osobních konfliktů 
tím, že nabízejí jejich hostilním impulsům vhodné terče, neschopné odplaty. 
Předsudek jako postoj má tendenci k vysoké stereotypnosti (viz dále), 
k emocionálnímu náboji postoje a nemění se lehko pod vlivem opačné 
informace o objektu předsudku (postoje). 

Při zkoumání předsudků narazíme především na termín agrese a zde na 
okamžik odbočíme.   

Krech, Crutchfield a Ballachey (1968, str. 162) definují agresi jako: „útok na 
překážku nebo barieru na cestě k uspokojení potřeby nebo na podnět či osobu, 
na kterou se agrese přesunula.“ 

Čáp a Dytrych (1968) soudí, že „agresivní chování je takové, které škodí 
nějakému organismu nebo objektu, který ho zastupuje.“ Agrese představuje 
velmi atavistickou techniku vyrovnávání se s náročnými životními situacemi 
(vedle úniku) a jedinec je vybaven jistou hladinou původní agrese jako 
podkladem pro sebezáchovný pud.   

 Lidská agrese se vysvětluje různě: Freud např. domníval, že lidé čerpají 
svoji energii nejen z libida (vycházející z oblasti Eros), ale i z destruda, které 
vychází z oblasti Thanatos- což je řecký bůh smrti a ve Fredově pojetí je 
agresivita naplněná právě destruktivní energií.  

Velmi populární byla teorie K Lorenze. V roce 1950 přišel s názorem, že 
agrese je důsledkem vrozených, genetických faktorů, které vyvolávají 
automatické nepřátelské reakce, zaměřené proti druhým. Na základě výsledků 
etologických studií ptáků a ryb dospěl k závěru, že agresivní energie se v jedinci 
hromadí, až se stane něco, co agresi „spustí.“ Toto neustálé hromadění agrese 
vedlo Lorenze k závěru, že společnost by měla poskytovat jedincům možnost, 
aby agresivní energii bezpečně uvolnili. Např. když diváci sledují agresivní 
sport, dojde u nich ke „katarzi“(o čištění) a oni „spotřebují“ vlastní agresi bez 
toho, aby byla aktuálně přenesena. Argyle (1972) soudí, že agrese je drive (pud, 
puzení, drajv), který má obrovský vliv v sociálním chování. Pokud je agrese 
spuštěna, vede lidi k tomu, aby škodili druhým, způsobovali jim bolest cesto 
fyzickou, verbální nebo jinak. „Původ agrese je částečně instinktivní- je to 
universální odpověď na  útok u mnoha druhů zvířat. Může to být útok  fyzický 
nebo verbální, tedy útok na vlastní hrdost, sebeúctu.“ (Argyle, 1972, s. 28). 

 Teorie katarze nebyla jednoznačně potvrzena. Naopak např. Buss (1966, 
dle Hayesové, 1998) zjistil, že agresivita pokusných osob, které měly  při 
experimentu  dávat druhým fiktivní elektrošoky (a za sklem  herec „odehrál“ 
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jedince, zasaženého elektrošokem), zatímco pokusné osoby nedostávaly šoky 
žádné, spíše vzrůstala, než by klesala („tohle ještě vydržel, tam mu přidám!“) 

 V roce 1939 navrhl Dollard a spolupracovníci z university v Yale další 
vysvětlení vzniku agrese. K agresivnímu chování dojde tehdy, když jsou lidé 
frustrováni ve svých snahách dosáhnout nějakého cíle nebo uspokojit potřebu. 
Když máme uspokojeny potřeby a dosahujeme cílů, agresi neužíváme.  

Přirozený stav lidské psychiky je tedy neagresivní. Pokud však dojde 
k frustraci, kterou může vyvolat např. banální čekání ve frontě, stáváme se 
agresivními. Tato jednoznačná vazba byla později kritizována, např. Bandurou 
(viz dále), který zjistil, že na frustraci mohou lidé reagovat naopak i zvýšenou 
pasivitou; Seligman (1975ukázal, že dlouhodobá ustavičná frustrace  může vést 
k pasivnímu stavu, který nazval naučená bezmocnost a který může být základem 
deprese. Nicméně lze konstatovat, že frustrace zpravidla vyvolává, resp. může 
vyvolat mimo jiné reakci také agresi. Tato hypotéza vazby frustrace-agrese  je 
velmi užitečným nástrojem pro vysvětlení mnoha jevů.  

 Bandura (1976) předpokládá, že agrese je naučená. Lidé se chovají 
agresivně proto, že se tomu naučili; zjistili, že agrese se „vyplácí.“ Naučili se 
tomu napodobováním v dětství, kdy jim mohli významní druzí zpevnit tuto 
reakci jejím potvrzováním. (nebuď baba a per se; nenech si nic líbit; začni raději 
první; nejlepší obrana je útok apod.). Také když dítě vidí, že je za agresivní 
chování někdo jiný odměněn (např. model), naučí se ho napodobovat díky 
zástupnému podmiňování.  

Bandurův model naznačuje, že příklady chování, které vidíme kolem sebe, hrají důležitou roli ve vytváření 
repertoáru chování pozorovatelů a napodobovatelů. Je to velmi pravděpodobně jeden z kořenů narůstajícího 
násilí u dětí a mládeže pod vlivem televize a počítačových her, i když zde se výzkumy liší.  

Bandura a Walters (1973) promítali dětem  z mateřské školy filmy, 
zobrazující osoby, které si mírumilovně nebo agresivně hrály v místnosti 
s hračkami. V „agresivním filmu“ děti viděly, jak herec bije a kope  velkou 
panenku. Herec byl za své chování ostatními ve filmu pochválen. Když si pak 
děti- diváci obou filmů, mohly samy hrát s hračkami, významně častěji používaly 
proti hračkám agresi - tedy chování, za které byl někdo jiný odměněn. Jiní 
badatelé přicházejí s tím, že na agresi má vliv okolní prostředí - např. vysoký 
hluk, přeplněné prostory, plné lidí, vedro.  

Agrese vzniká zřejmě jako kombinace  různých faktorů o osobních i 
společenských. Některé formy agrese svou podstatou se zdají být zcela 
společenské. Sem proto patří především předsudky, které představují formu 
agrese, systematicky zaměřenou proti členům určité etnické či kulturní skupiny. 
Při popisu předsudků nesmíme zapomenout na „hypotézu obětního beránka“ 
(Papica, 1974).  

Tato hypotéza se vztahuje k přepojení agrese z původního objektu na 
objekt, který má menší možnost odplaty. Pojem přepojení obsahuje tzv. 
stimulační generalizaci, tj. agresivní odpověď může zahrnout objekty, které jsou 
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v nějaké míře podobny původnímu podnětu (původci agrese : nemohu 
napadnout původce, který je např. mladší než já, ale zaútočím ze své pozice na 
jiné mladší, kteří se mi nemohou bránit), i zvýšenou pohotovost k agresi. Podle 
hypotézy obětního beránka je hostilita namířena na členy cizí skupiny. Člen 
skupiny se učí napadat členy jiných skupin, nikoliv své vlastní. To se děje 
cestou diskriminačního učení. „Obětní beránek“ zastupuje motivaci pro 
předsudek, ale nespecifikuje jeho cíl; zahrnuje přepojení hostility mimo vlastní 
skupinu; ale konkrétní terč, na který agresi přepojujeme, je vybrán na základě 
dosažitelnosti. Aby se celé agresivní chování mohlo spustit, musí však již ve 
skupině předsudek existovat dříve.  

Mechanismus „hypotézy obětního beránka“ pak vypadá tak, že jedinec se 
dostane do stavu frustrace, městná se v něm agrese (tzv. „volně se vznášející 
energie k agresivnímu aktu“), kterou nemůže napadnout  původce své frustrace - 
hledá proto terč se sníženou možností odplaty a na něj tuto agresi přenese. Může 
dojít i k řetězení – námi napadený jedinec nemůže  svoji vyvolanou agresi použít 
vůči nám,  hledá si proto další terč, neschopný se ubránit jemu.Ten pak 
postupuje obdobně. Bylo by jistě vhodné, pokud se přistihneme při stavu „volně 
se vznášející energie k agresivnímu aktu“ pátrat po skutečném původci tohoto 
stavu; stejně tak mnohdy kuriózně zjišťujeme, že námi produkovaná agrese vůči 
někomu se ho vůbec netýká, jen ji na něj přepojujeme.  

 Jak bylo již řečeno, předsudek je postojem, protože obsahuje všechny tři 
složky  (kognitivní, emocionální i konativní). Kognitivní složka může být 
minimální- nemusí být založena na datech, získaných vlastní zkušeností, data 
jsou předána v hotové podobě okolím. Předsudek má však velmi významnou a 
rozvinutou složku emocionální; složku behaviorální můžeme vnímat při 
pozorování chování, zaměřeného proti objektu postoje.  Teorie vzniku 
předsudků jsou dosti pestré: obvykle chápou použití předpojatého postoje jako 
manifestaci biologického pudu, soutěže, bránění teritoria, ochraňování 
příbuzenských genů. Vychází se přitom obvykle z analogií ve zvířecí říši. Tyto 
redukcionistické úvahy neberou v úvahu fakt, že lidská agrese se od zvířecí liší, 
tedy jak v příčinách, tak v chování. Analogie neznamená totožnost.  

Každý z nás má své předsudky; obecně však nejvíce předsudků působí 
v oblasti etnické. Řada psychologů zkoumá  původ etnických předsudků a to, jak 
se mohou z předpojatých postojů stát tak extrémní formy chování.  Hayesová 
(1998) popsala pět stadií vývoje etnických předsudků, které se mohou objevit ve 
společnosti.  

1. Očerňování: pomluvy, propaganda, nepřátelské řeči; tj. verbální agrese 
od jemné ironie až k vulgárním nadávkám 

2. Izolace: oddělování etnické skupiny od majoritní ve společnosti – tak 
vznikají ghetta. 
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3. Diskriminace: upírání občanských práv, zaměstnání a přístupu k bydlení. 
Dnes také pozitivní diskriminace. 

4. Tělesné napadení: násilí vůči osobám a majetku – tzv. brachiální agrese 

5. Vyhlazování:  bezohledné násilí vůči celé skupině lidí – pogromy, 
holocaust. 

 

Ageismus 

 
Z anglosaských zemí se rozšířil  termín ageismus (ageism), který např. 

Nelson (  2001) popisuje  jako stereotypizaci, předsudek proti starým lidem. Je 
jistým protipólem „juvenilního ageismu“, který naopak uplatňují starší proti 
mladším a mladým s tím, že mladí se neumí chovat, nevyznávají správné 
hodnoty, o nic se hluboce nezajímají apod. Hogg a Vaughan  (2002, s. 357) 
dodávají, že jde o: „předsudek a diskriminaci proti lidem na základě jejich 
věku.“ Tímto citátem  chceme zdůraznit právě diskriminační praktiky jako 
typické lidské činnosti, vycházející z předsudků a zaměřené proti  objektům 
předsudku, zde proti starším a starým lidem.     

Nelson hovoří o třech typech –izmů, které zajímají sociální vědce:  
• sexismus  
• rasismus  
• ageismus.  
Tyto oblasti lidského života jsou také nejčastěji proniknuty předsudky, bez 

ohledu na kulturu a čas.  
Jak již víme z předchozích kapitol, člověk po celý život náleží, je členem 

řady sociálních skupin: má v nich různé statusy a s tím spojené různé role.  
Sdílíme skupinové hodnoty, cíle, ale i předsudky a stereotypy.  A starší jedinec 
bývá obvykle chápán jako relativně slabší a méně důležitý z hlediska komunity, 
ve které žije.  

Ageismus je předsudkem, tedy sociálně psychologicky    postojem. Při 
zkoumání postojů ke starým lidem jsou obvykle voleny dvě cesty ( Nelson, 
2001, s.160-161). První se dotazuje respondentů na staré lidi obecně. Zde se 
obvykle setkáváme se stereotypními odpověďmi, převážně negativními. Pokud 
se ale dotazujeme na specifické osoby staršího věku (např. z rodiny či vlastní 
skupiny, pracoviště), dostáváme pak odpovědi i pozitivní, dokonce pozitivnější 
než postoje těchže respondentů k mladým lidem. Zde pak individuálně nabyté 
kognitivní znalosti o starších lidech mohou vést i k tomu, že v emocionální části 
postoje, kde probíhá hodnocení, mohou převážit i pozitivní prvky.  Nelson 
hovoří o tom, že z posledních výzkumů vyplývá, že se negativní postoje ke 
starým lidem postupně ve společnosti mění k lepšímu, objevují se stále častěji 
pozitivní stereotypy ke starším lidem.  Značnou roli zde přikládá především 
mediím: dříve byl starší či starý člověk popisován stereotypně jako excentrický, 
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komický, „bláznivý“, umíněný, nyní jsou čím dál častěji portrétováni spíše jako 
aktivní, obdivuhodní, zdatní, dokonce sexy ( i v našich mediích jsou populární  
televizní seriály, ve kterých hrdina je již starší:  Perry Mason, Matlock,  Jake a 
tlusťoch apod., je možno také připomenout vynikající hru Jiřího Hubače Nezralé 
maliny, v jejíž televizní adaptaci zářili herci již velmi staří).  

Pozitivní ageismus (Nelson, 2001), hovoří o starých lidech jako hodných 
obdivu, potřebujících speciální cílenou péči a oporu, která by akceptovala jejich 
stav a nedělala z nich tělesné či duševní „mrzáky“, neschopné samostatného 
života tak, jak se to stále ještě tradičně objevuje v paternalisticky chápané 
gerontologii. Palmore (1990, dle Nelsona, 2001, s.164) přichází s  obecnými 
pozitivními stereotypy, vztahujícími se ke starým lidem: tito lidé jsou milí, 
příjemní, šťastní,   moudří, nezávislí, užívající si více osobní svobody, 
blahobytní, politicky silní, snažící si udržet své mládí. Palmore dále hovoří také 
o tzv. pseudopozitivních postojích ke starým lidem, které  mohou vést k jistému 
„patronování“ starých lidí.  

Tato patronace se pak dle Nelsona ( 2001) objevuje i ve způsobu komunikace se 
starými lidmi: na jedné straně   přílišné přizpůsobení (overaccomodation), 
vedoucí k tomu, že staré lidi mluvíme pomaleji, zřetelně, zdvořile a 
v jednoduchých větách; vycházíme z toho, že starší mohu hůře slyšet, mají již 
snížený intelekt a pomalejší kognitivní funkce. S tímto verbálním chováním se 
můžeme setkat  u personálu např. nemocnic či LDN.   Druhý typ komunikace 
Nelson nazývá „baby talk“,  na staré lidi mluvíme jako na děti. Těmito projevy 
často  podvědomě doprovázíme specifický druh „patronačního chování“ ke 
starým lidem. Vycházíme z toho, že starší jedinec se postupně „infantilizuje“, 
stává se závislým, bez naší pomoci se neobejde, není k ničemu kompetentní. 
Stavíme pak takového jedince do pasivní role, ve které musí nadšeně a trád 
přijímat veškeré naše patronování.  Tímto patronováním však velmi často a 
bolestivě   snižujeme  sebeúctu a sebehodnocení starých lidí.  

 

Autoritá řská osobnost  

T.W. Adorno  (1950) a jeho kolegové ve své studii O autoritářské osobnosti 
vyvinuli stupnici antisemitismu, tzv. F–škálu (od f=agl. „fascist“, fašista), ve 
které se snažili zjistit šíři kognitivní složky postoje vůči Židům;  např. zde byly 
položky typu: „Hlavní chybou Židů je jejich ješitnost, pánovitost a představy, že 
jsou vyvolenou rasou“. Při zjišťování behaviorální složky postoje pak byly 
užívány položky např.: „Abychom, si uchovali dobré sousedské vztahy, bude 
nejlepší, když zabráníme Židům se do našeho sousedství nastěhovat.“.  

F-škála, měřící autoritářství, přinesla výsledky, které ukázaly, že lidé, 
kteří dosahovali v testu vysokého skóru, mají často silné předsudky. V F-škále 
byly např. položky: „lidi můžeme rozdělit na silné a slabé; nejdůležitější věcí 
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pro dítě je, aby se naučilo poslouchat své rodiče; existuje řada věcí, které jsou a 
žádná věda je dosud nevysvětlila apod.“ 

 Adorno se pokusil spojit osobnostní charakteristiky s předsudkem. Dle něj 
existuje společná, základní  osobnostní dynamika, která způsobuje, že v jedinci 
se formují předsudky k tomu, aby vnímal svět jako nebezpečné místo a 
nenávistné místo, plné destruktivních sil a obývaných nepříjemnými lidmi 
z jiných, cizích skupin. V důsledků stereotypů nereaguje na reálný svět, ale na 
svoji rekonstrukci světa. 

Adorno sestavil 6 syndromů lidí s masivními předsudky (dle Papici, 1971, 
1974). 

1. Povrchově resentimentní (záštiplní): sem patří lidé, kteří si velmi pohotově 
osvojují stereotypizované a negativní postoje k menšinovým skupinám, aby 
racionovali (pro nepřípustné chování našli přípustný motiv) své vlastní 
neúspěchy, nebo aby úspěšně soutěžili s členy menších skupin.   

2. Konvenční syndrom: sem patří lidé, kteří mají silnou potřebu přináležet, být 
ve vlastní skupině, jsou kritičtí k jiným skupinám a bojí se jejich členů. Touží po 
zaběhnutém pořádku, důvěrné obeznámenosti a jsou rozrušeni vším novým. 
Předsudek je pojímán jako běžná záležitost, protože každý v jejich skupině má 
předsudky a protože způsoby chování a mravů cizích skupin jsou nezvyklé a 
možná nebezpečné. 

3. Autoritářská osobnost: tento typ dělí lidi na silné a slabé. Má přísné, rigidní 
svědomí a trvá na tom, že něco je buď dobré nebo špatné, správné či chybné a 
nic mezi tím. Autoritářský člověk trpí komplexem slabosti a musí dokazovat 
sám sobě, že je silný pomocí agrese vůči těm, kteří nemohou oplácet. Nenávist 
je racionalizována tím, že slabým přiřkne rysy zkaženosti, hříšnosti a zla. 

Další typy jsou méně časté: 

4. Tough - guy – (neurvalý člověk, hulvát, rabiját): sem patří neurvalci, kteří 
rebelují proti každé autoritě a projevují výstřednosti všeho druhu. Předsudek 
nabízí omluvu za sadismus vůči členům cizí skupiny. V USA i jinde 
podněcovatelé k lynčování. 

5. Typ manipulativní: tento typ se vzdálil mezilidským vztahům tak, že  s lidmi 
manipuluje jako s objekty. S objektem předsudku manipuluje 
depersonalizovaným, administrativním způsobem. 

6. Krankfrinsch – potrhlý: tento typ označuje Adorno za psychopatickou 
osobnost.  Pro něj je předsudek všestranně důležitý, protože mu pomáhá 
uniknout z akutních mentálních nemocí: vytváří pseudorealitu, podezírá, vytváří 
si posunutý svět a proti němu útočí - sem patří všichni fanatici čehokoli. (Každý 
cizinec je špion, a proto zavřeme hranice; tento typ je častý i u  teoretiků války 
v armádách - obraz nepřítele). 
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 Hayesová (1998) popsala 10 principů etnických předsudků, které shrnují 
výsledky výzkumů v této oblasti: 

1. Existují dva druhy předsudků, které jsou ve vzájemné interakci: první 
má podklad v osobnosti, druhý ve špatné informovanosti a potřebě 
minimalizovat kognitivní úsilí. 

2. Když spolu soutěží dvě skupiny lidí, nebo mezi nimi dojde ke 
konfliktu, stane se z diskriminace členů cizí skupiny oproti členům 
vlastní skupiny skupinová norma. 

3. Čím méně informací o někom máme, tím spíše se uchýlíme ke 
stereotypům. 

4. Postoje a stereotypy akceptované společností jsou známé naprosté 
většině jejích členů. Výrazně ovlivňují lidské chování. 

5. Předsudky mohou samy sebe naplnit a vytvořit si tak vlastní „důkazy“. 

6. Kategorie lidí, proti níž jsou předsudky namířeny, se u různých skupin 
liší. 

7. Předsudky přetrvávají, dokud přetrvávají společenské normy, a mění 
se, pokud se tyto normy změní. 

8. Inteligence, vzdělání a příslušnost ke společenské vrstvě negativně 
korelují s předsudky. 

9. Děti si osvojují předsudky od svých rodičů a příbuzných. 

10. Děti rozlišují mezi etnickými skupinami již od útlého věku, ale teprve 
ve starším věku si vytvářejí stálé postoje a preference.  

 

Změna předsudků 

 V předchozím textu byl učiněn pokus ukázat na složitost vzniku a 
působení předsudků. Je třeba hledat způsoby nápravy, které vycházejí 
z řečeného a pokusit se předsudky snížit-zcela odstranit je asi nepůjde. 
Hayesová (1998, str. 127) navrhuje pět hlavních podmínek, které musí být 
splněny při pokusech redukovat předsudky:  

1. Zúčastnění musí mít rovnoprávné postavení. 

2. Musí být příležitost k osobnímu kontaktu. 

3. Je nutný kontakt s nestereotypními jedinci (to nás nutí s nimi jednat jako 
se svéprávnými, neopakovatelnými osobnostmi). 

4. Kontakt mezi skupinami musí být podporován společností. 

5. Měla by existovat příležitost ke spolupráci. 
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Stereotypy 

 Stereotypy se váží k činnostem, které nejsou založeny na přímých a 
určitých znalostech, ale na obrazech, které si člověk sám vytvoří nebo které mu 
byly vštípeny. Stereotypy mají kategoriální povahu, která vyjadřuje přisuzování 
určitých charakteristik lidem na základě jejich skupinového členství. Pokud je 
osoba jednou identifikována jako patřící k jisté skupině, automaticky, 
prostřednictvím stereotypu, jí bývají přisuzovány všechny vlastnosti této 
skupiny a aktivizuje se tak i předsudek. Tento automatismus je podkladem 
stereotypu. Člověk pak zachází s informací tak, jako by byla reálná.  

 K dimenzím stereotypu patří : obsah, daný rysy stereotypu; uniformita, 
vyjádřená souhlasem s přisouzením rysů; směr, charakterizovaný příznivostí či 
nepříznivostí stereotypu; intenzita, projevující se v chování k nebo proti 
stereotypizovanému jedinci. Jak vyplývá z předchozího, stereotypy mohou být 
záporné, ale i kladné a podle toho se potom ke stereotypizovaným jedincům 
chováme - buď je odsuzujeme, nebo adorujeme. Stereotyp obsahuje řadu fikcí; 
paradoxem je, že na základě těchto fikcí dochází  k reálnému jednání. Ve 
skupinové struktuře se uplatňují dva velmi silné stereotypy: autostereotyp a  
heterostereotyp. 

Autostereotyp velí hodnotit vlastní skupinu výše lépe, než skupiny cizí.  Jeho 
prožitkovým obsahem je zájmeno „MY“. My jsme nejlepší, vy ostatní jste 
všichni horší. S vlastní skupinou jsme identifikováni, tedy autostereo-typ 
posiluje i naši vlastní sebeúctu jako příslušníka skupiny. Vlastní egocentrismus 
jedince se podporuje tím, že se individuální sebecit rozšiřuje k termínu „MY“ a 
pocity individuální existence jsou transformovány do vědomí skupinové 
příslušnosti.  

Heterostereotyp – velí hodnotit cizí skupiny níže, hůře, než skupinu vlastní. 
Figuruje zde zájmeno „ONI“. Je úzce spjat s autostereotypem, resp. objevení se 
jednoto automaticky přináší i aktivizaci druhého.  

S oběma stereotypy souvisí úzce faktor skupinového předsudku. Jedná se 
o postoj, sdílený členy skupiny, který se nese představami o příslušnících cizí 
skupiny, které nespočívají na osobní zkušenosti, ale byly fixovány v členech 
skupiny jako veřejné mínění. Ať chceme nebo ne, vnímáme stereotypně 
příslušníky cizích skupin očima své vlastní skupiny. 

Tolerance 
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Termín tolerance je široce užíván; je ho psychologická podstata však 
často uniká. Ve významu snášenlivosti5 představuje takový postoj k druhému, 
v němž necháváme být a platit to, co neodpovídá naší vlastní mentalitě a 
vlastnímu stylu. Je to dobrovolné uznání práv druhého být tím, čím je. Je zde 
zahrnuto pochopení druhého, připravenost pokusně přijmout jeho stanoviska, 
vidět věci „jeho očima“, promítnout se do něho (empatie), aniž bychom se s ním 
identifikovali.  

Toleranci jako psychickou realitu tvoří aktivní úcta k druhému. Nejde tedy o 
pouhé chování, ale o psychický proces, který je nejednoduchý. 

Tolerancí není:  

a) jestliže jedinec připouští konání a dění, proti kterému nemůže nic dělat 

b) druhého přijímáme ze zbabělosti a nemáme odvahu říci proti němu něco 

c) necháváme jednat druhého, protože se nás jeho jednání netýká, nebo je nám 
lhostejné. 

Tolerance však nemůže být bezbřehá, má své hranice. Mizí tam, kde je 
ohrožena vlastní existence - to platí pro jedince i společnost. Tam, kde se 
společnost chrání před zločinem a násilím, mizí tolerance. 

 

                                                 
5  „Snášenlivost,“ děl mistr, „je vlastnost všech vojevůdců.“ Vladislav Vančura: Rozmarné léto. 5.vyd. Praha: 
Čs. Spisovatel, 1971. str. 31. 
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SOCIÁLNÍ PERCEPCE  

  

Hlavní myšlenky: 

11..  PPoozznnáánníí  jjeeddiinnccee  jjee  vvýýbběěrroovvěě  oorrggaanniizzoovvaannéé..  

2. Reakce jednotlivce na osoby a věci se vytvářejí tím, co si o nich myslí - 
jeho světem poznání. Ale obraz nebo „mapa“ světa každé osoby je 
individuální. Ani dvě osoby nežijí ve stejném světě poznání. Často se 
proto dopouštíme chyby: máme za to, že naše vidění světa, naše 
perspektiva je správná a že ostatní musí vidět svět stejně, jako my. 

  

KKll ííččoovváá  sslloovvaa::  kkooggnnii ttiivvnníí  mmaappaa,,  ppooddnněěttoovvýý  ččiinnii tteell ,,  oossoobbnníí  ččiinnii tteell ,,  vvýýbběěrroovvéé  
zzkkrreesslleenníí,,  iimmppll iiccii ttnníí  tteeoorr iiee  oossoobbnnoossttii ,,  eeffeekktt  pprr iimmáárrnnoossttii ,,  hhaalloo--eeffeekktt,,  vvýýbběěrroovváá  
oorrggaanniizzaaccee,,  vvzzttaahhoovvýý  rráámmeecc,,  sstteerreeoottyyppyy,,  kkaauuzzaall ii ttaa,,  nneessnnááššeenníí  ddvvoojjzznnaaččnnoossttii ..    

 

Reakce jednotlivce na osoby a věci se vytvářejí tím, co si o nich myslí - 
jeho světem poznání. Ale obraz nebo „mapa“ světa každé osoby je individuální. 
Ani dvě osoby nežijí ve stejném světě poznání. Často se proto dopouštíme 
chyby: máme za to, že naše vidění světa, naše perspektiva je správná a že ostatní 
musí vidět svět stejně, jako my. 

Každý člověk má individuální vidění světa, které závisí na: 

� jeho fyzickém a sociálním prostředí, 

� jeho fyziologické struktuře, 

� jeho potřebách a cílech, 

� jeho minulé zkušenosti. 

Přes tyto individuální zvláštnosti existují však mnohé spolčené črty 
v obraze světa u všech lidí. Je to proto, že fyziologická výbava, potřeby i 
problémy jsou lidem společné. 

Poznání jedince je výběrově organizované: 

a) jjeeddiinneecc  vviiddíí  ppřřeeddmměěttyy  oorrggaanniizzoovvaanněě (krajina, stavby, lidé - poznává 
předmět jako smysluplný).   

bb))  zzee  vvššeecchh  ppřřeeddmměěttůů,,  kktteerréé  ččlloovvěěkkaa  oobbkkllooppuujj íí,,  vvnníímmáá  jjeenn  nněěkktteerréé  

c) nnaa  vvššeecchh  vvnníímmaannýýcchh  ppřřeeddmměětteecchh  vviiddíí  jjeenn  nněěkktteerréé  kkvvaall ii ttyy..  

Kognitivní mapa jedince není tedy dokonalou reprodukcí, fotografií, ale spíše 
individuální konstrukcí vnímaného. 
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KKaažžddáá  oorrggaanniizzaaccee  ppoozznnáánníí  mmáá  ddvvaa  hhllaavvnníí,,  uurrččuujj ííccíí  ddrruuhhyy  ččiinnii tteellůů,,  ppooddnněěttoovvéé  aa  
oossoobbnníí..    

PPooddnněěttoovvíí  ččiinnii tteelléé (co vnímám)  jsou to činitelé, vztahující se k podstatě 
vnějšího podnětového předmětu, především jeho vlastností: častost předmětu, 
odlišnost od okolí, intenzita, pohyb a změna, počet. 

OOssoobbnníí  ččiinnii tteelléé (kdo jsem): jedná se o činitele, které se vztahují  k chara-
kteristice vnímajícího jednotlivce. tzv. výběrové zcitlivění - momentální 
zaměřenost, která výběrově ovlivňuje poznávání druhých a přispívá k řízení 
dalšího průběhu meziosobního chování. Např. profesionální vidění: úsměv dívky 
vidí jinak milenec a jinak zubař.  

Výběrové zkreslení: emoce a potřeby mohou natolik ovlivnit naše vnímání, že 
si vybíráme pouze některé aspekty podnětu a tím se nám rozvíjí poznání 
předmětu zcela situačně a může se velmi lišit od pravdivého poznání. - vnímání 
je pak kongruentní s emocemi a  akutními  potřebami. (Jinak vidí a posuzuje 
nepříliš chutné jídlo člověk najedený a mlsný, jinak hladovějící).  

 

Vnímání jiných osob 

 Výzkum formování dojmů – impression formation (Hayesová, 1998, s. 
69) se zabývá tím, jak si tvoříme představy o jiném člověku. Hraje zde svoji 
úkolu řada faktorů. Často užíváme implicitní teorie osobnosti o osobních rysech 
a o tom, které rysy se vyskytují současně. Vytváříme se vlastní osobní teorie o 
druhých - osobní konstrukty. Naše chování mohou ovlivnit první dojmy, které 
získáváme a to, jak je získáváme. Kategorizujeme druhé a při jejich posuzování 
užíváme stereotypy.  

Implicitní teorie osobnosti 

 Tento termín přináší do sociální psychologie S. E. Asch (1946).  

Při utváření prvního dojmu o nějakém člověku si často domýšlíme spoustu 
detailů, které jsme ve skutečnosti nevnímali nebo pro ně nemáme důkazy. 
Používáme jakousi implicitní teorii osobnosti:  ta předpokládá, že pokud jsme 
objevili na nějaké osobě nějaký osobnostní rys, bude mít také  řadu dalších, 
které jsou s ním spojeny. Dle osobních zkušeností, zaměře-nosti a motivace pak 
považujme některé osobnostní rysy u jedince za důležité, jiné za méně. V tomto 
smyslu má každý z nás „soukromou“ teorii osobnosti. Smékal (2002) k tomu 
říká: „I lidé, kteří psychologii nikdy nestudovali, si vytvářejí určitý názor na 
lidskou povahu a mají ve své mysli obrazy lidí, s nimiž se stýkají. Podle těchto 
často subjektivně zabarvených obrazů pak s lidmi jednají.“ (s. 12). 

 Krech, Crutchfield, Ballachey(1968) provedli experiment, ve kterém   studenti 
dostali popis přednášejícího, který ještě nepřednášel a měl teprve přijet. Jedna 
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skupina dostala popis, ve kterém je učitel mimo jiné označen jako - spíše 
chladný - druhá měla místo toho - velmi milý. Ostatní adjektiva byla  totožná.  

Studenti, kteří dostali popis - velmi milý, hodnotili učitele po přednášce 
jako více ohleduplného, informovaného, více společenského, lidštějšího a 
zábavnějšího, než ti, kteří dostali popis - spíše chladný. Dalších seminářů se 
zúčastnilo z původního počtu 56 % studentů s popisem - velmi milý - jen 32 % 
studentů s opačným popisem. Přitom studenti obou skupin byli najednou 
přítomni jeho přednášce. 

Na implicitní teorii osobnosti navazuje G. A. Kelly (1955), který soudí, že 
lidé si vytvářejí vlastní teorie o tom, jací jsou ostatní. Tyto teorie mají podobu 
bipolárních konstruktů. Budujeme si je na základě vlastních zkušeností, proto 
konstrukty,  které jsou základem chápání  jednoho člověka, mohou být úplně 
jiné než ty, které používá někdo jiný. Navíc často používáme názvy lidských 
vlastností, které používám velmi individuálně a jiní si pod těmito pojmy mohou 
představit něco jiného. Je možno zkusit zeptat se několika lidí, co považují za 
protiklad slova „agresivní.“ Dostaneme odpovědi jako laskavý, mírný, pasivní, 
nesoutěživý, a mnohé další. Každý chápe slovo agresivní trochu po svém i 
s ohledem na vlastní zážitky s agresivitou někoho jiného nebo svojí vlastní.  

Efekt primárnosti:  

Asch (1946) experiment: studentům byl přečten seznam šesti adjektiv, 
charakterizujících jednu neznámou osobu: 

• Inteligentní 

• Pracovitý 

• Impulzivní 

• Kritický 

• Tvrdohlavý 

• Závistivý 

Druhá skupina obdržela stejný seznam, ale v opačném pořadí:  

• Závistivý 

• Tvrdohlavý 

• Kritický 

• Impulzivní 

• Pracovitý 

• Inteligentní. 

Pak dostali úkol napsat bližší charakteristiku osoby. 
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V 1. skupině vyšly vcelku pozitivní charakteristiky fiktivního jedince - rysy 
impulsivnost a kritičnost byly interpretovány kladně a zdůrazněny především 
inteligence a píle. 

2. skupina vytvořila osobu velmi problematickou: rysy impulsivnost a kritičnost 
dostaly negativní interpretaci a byla zdůrazněna hlavně svéhlavost a závistivost. 
Experiment prokázal vysokou sílu slov, kterými popisuje jedince či věc a která 
použijeme jako první. První dojmy bývají často nejdůležitější a mají dlouhé 
trvání. Hovoříme o efektu primárnosti. 

S efektem primárnosti má hodně společného i tzv. Haló-efekt (efekt 
vyzařování). 

Haló-efekt:  

Halo efekt - ve svém mínění osob často nadsazujeme homogenitu  
osobnosti jednotlivce. Pokud máme o někom dobrý dojem (halo efekt) budeme 
jeho dobré činy považovat za ještě lepší a pokud se dozvíme o špatném činu, 
budeme jej bagatelizovat nebo racionalizací hledat přijatelné vysvětlení pro 
motivaci tohoto činu. Což platí i naopak. 

S tímto jevem se setkáváme často u dětí: rodič je vnímán vysoce pozitivně 
jako vševěd a  všeuměl, pokud  např. rozbije auto, není to jeho nešikovností, ale 
proto, že byla špatná silnice, někdo jej srazil, zavinili mu to ostatní řidiči. Velmi 
zajímavé se to jeví v kalamitních vztazích partnerských, kdy  trouba a nešika 
může být ještě větší trouba a nešika.  

Používání stereotypů 

  Stereotypizace znamená klasifikaci lidí podle předem daných kriterií na 
základě povrchních charakteristik – např. barvy pleti, výdělku či sexuální 
orientace. Tento postup není totožný s implicitní teorií osobnosti: při ní  si 
pomáháme dotvořit osobnost člověka, o kterém již něco víme. U stereotypizace  
nebereme ohled na to, jaký člověk je, prostě ho zařadíme do předem daného 
„šuplíku.“  Pak třeba řekneme, že všichni tanečníci jsou homosexuálové, všichni 
Němci chladní, všichni Italové muzikální. Máme tedy tendence připsat jedinci 
vlastnosti, o kterých předpokládáme, že charakterizují jeho skupinu. Původem 
stereotypů v sociální oblasti je seskupování lidí do tříd, stavů a připisování 
jedinci těch charakteristik, které v té jaké třídě či společenského stavu platí. 
Nejběžnější je stereotypizace podle etnické příslušnosti a pohlaví. Může však 
mít i jiné podoby: učitelé často používají značkování – zařazují si děti podle 
svých kriterií jako úspěšné či méně velmi často zde užívají stereotyp dosaženého 
vzdělání rodičů či socioekonomického statutu rodiny. Experimentálně zkoumali 
stereotypizaci  Krech, Crutchfield, Ballachey (1968): 

20 studentů mělo přesvědčit dvě různé osoby, aby darovaly krev. Jedna osoba 
hrála roli jedince s vysokým společenským postavením, statusem, velmi dobře 
oblečeným. Druhý hrál roli nízko společensky postaveného jedince. Když každý 



 87 

z 20 studentů dostal příležitost přesvědčovat  obě osoby tak dlouho, až tyto 
osoby prohlásily, že jsou přesvědčeny a krev darují. 20 pokusných osob pak 
odpovídalo na otázku, která ze dvou osob se rozhodla po jejich přesvědčování 
sama a koho museli přesvědčováním „donutit“. 18 z dvaceti udalo, že osoba 
s vysokým statusem se rozhodla přirozeně, osobu s nízkým statusem donutili 
dobrými argumenty. Z experimentu vyplývá, že osoby s vysokým statusem více 
považujeme za jedince se svobodnou vůlí, které jsou více příčinou svých 
vlastních činů - převažuje u nich vnitřní motivace. Osoby s nízkým statusem 
považujeme za více manipulovatelné, z vnějšku více ovlivnitelné. Obecně: 
úsudek o motivaci činu osoby (darování krve) byl vyvolán dřívějším úsudkem o 
osobě - vnímaná příčinnost darování byla závislá na vnímaném statusu jedince. 

Např. dobrý žák  přinese hodně sběru do  školy - učitel soudí, že žák si 
sám uvědomil, že škole  tak pomáhá: špatný žák donesl  hodně sběru; učitelé jej 
podezírají, že mu to poradili, či donutili jej rodiče, aby si vylepšil postavení. 
Osoba s vysokým statusem požaduje - např. ve funkci ministra financí, aby se 
zdražilo - lidé to spíše pochopí, je - li to presentováno jako obecný zájem. Pokud 
se totéž pokusí ministr s nízkým statusem, je buď donucen, nebo si chce sám 
namastit kapsu. 

 

Výběrová organizace    

 Asch  (1946) v jednom ze svých četných a dnes již klasických experimentů 
přečetl dvakrát za sebou 1000 svých pokusných osob- studentů seznam adjektiv 
jednoho člověka; četl výrazy: „energický, jistý, hovorný, chladný ironický, 
zvídavý, se schopností přesvědčit.“ Pak jim zadal úkol  napsat krátký záznam 
dojmu, kterého nabyli o této neznámé osobě. Předkládáme dva vzorky toho, co 
studenti napsali. 

1. Je to druh osoby, se kterou se setkáváme až příliš často: jistá sama sebou, 
příliš mnoho hovoří ve snaze převést vás na její způsob myšlení, přičemž 
nemá mnoho citu pro druhé. 

2. Působí na lidi dojmem, jako kdyby byla schopnější, než ve skutečnosti je. 
Je oblíbená a vždy nikdy nespokojená. Lehko se stává centrem pozornosti 
kdekoli se objeví. Jako by byla všude a ve všem doma. Má sice mnoho 
zájmů, ale žádný nedělá naplno. Má smysl pro humor. Její přítomnost 
působí povzbudivě a velmi často se dostává k důle-žitému postavení.  

Výrazy, které byly čteny odděleně, studenti  seskupili do smysluplných, 
plastických obrazů osobnosti. Jednotlivá podnětová slova byla vnímána 
organizovaně; výsledná organizace dovolila pokusné osobě vnímat 
charakteristiku, která nebyla vůbec sdělena (smysl pro humor). Všechny 
pokusné osoby splnily úkol tak, jak bylo prezentováno. Normální dospělý je 
schopen odpovídat na instrukci tím, že vytvoří sjednocený dojem. I když 
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poslouchá  sled oddělených výrazů,  jeho výsledný dojem je ucelený.  Pokusné 
osoby vyšly pouze z čirých výrazů, konečný popis byl doplněný a ucelený.  

Dalším, možná jedním z nejdůležitějších druhů systému poznání je:  

Kauzalita 

Systém poznání, ve kterém dva nebo více předmětů či  událostí máme tendenci 
vnímat ve vztahu příčiny a následku. Je obecně determinován  činiteli 
podobnosti, blízkosti, časové či prostorové blízkosti. Ke vnímání (či iluzi) 
kauzality přispívá to, že se ony dvě události staly v jednom čase. 

Např. svědek vypoví, že podezřelý vypadal na to, že mohl být vrahem. 
Byl totiž podoben jinému vrahovi, kterého viděl svědek v novinách. Jiný svědek 
např. označí za potencionálního pachatele jedince, který se prodíral davem proti 
lidem a svědek z davu zaslechl: chyťte ho, zloděj.“ (mj. dotyčný spěchal 
v neznámém městě na letiště a s krádeží neměl nic společného).  

Při vnímání používáme podvědomě také  vztahový rámec. 

Vztahový rámec: 

je širší kontextuální systém, kterým nějaký předmět vidíme nebo 
posuzujeme. Např. když posuzujeme váhu jednoho předmětu v celé sérii 
podobných předmětů, máme tendenci tento vztahový rámce (podobné předměty) 
použít při hodnocení jednoho předmětu. 

V sociální  oblasti: pokud vidíme jedince, o němž víme, že je lékař, ve 
společnosti, podvědomě předpokládáme, že ona společnost je složena převážně 
z lékařů lidí s vysokoškolským vzděláním. Pokud zjistíme, že jde skutečně o 
vysokoškoláky, bude nám připadat pozorovaný lékař „mezi svými“ a „uvidíme“ 
jej pozitivně, pokud však zjistíme, že jeho vztahový rámec jsou místní povaleči, 
budeme lékaře „vidět“ níž, hůře (dokonce i profesionálně), jako někoho, kdo 
nezná, kam společensky patří. 

Další zvláštnosti percepce osob: 

Nesnášení dvojznačnosti  

někteří lidé hůře snášejí dvojznačnost, nekonzistentnost, překvapení při 
percepcí. Tito lidé berou svět dichotomicky:: svět je černý nebo bílý, dobrý nebo 
zlý. Jedinci tohoto typu potřebují definitivnost - buď je to tak, nebo tak, ale 
pokud se do jejich systému dostane opačná informace, mají okamžitou tendenci 
reagovat pouze jedním směrem - co je černé, nemůže zbělet - já vidím opět jen 
černé - nechci být zmaten, chci mít jasno a jednoznačno. 

Tito lidé se uzavírají před novými informacemi, které by rušily jejich zaběhnutý 
systém. 

 



 89 

Uzavřenost mysli  

je charakterizována především velkým množstvím zavrhovaných 
opačných názorů - dogmatismus. Bývá chápán jako malá schopnost integrovat 
nové názory do původních struktur. Rokeach (1960, dle Krech, Crutchfield, 
Ballachey, 1968) vytvořil pro měření uzavřenosti mysli škálu dogmatismu, která 
je mírou rozsahu, do kterého je celková mysl otevřená nebo uzavřená. Dalšími 
výzkumy se zjistilo, že korelace zjištěné inteligence a skóre na stupnici 
dogmatismu variují od 0,02 do-0,01; jsou tedy nulové a naznačují, že otevřenost 
mysli a inteligence představují dva úplně rozdílné aspekty osobnosti jedince.  

 

Interpersonální přitažlivost 

 V této subkapitole se seznámíme s výsledky některých výzkumů u oblasti 
oblíbenosti a přitažlivosti; bylo identifikováno mnoho faktorů, ovlivňujících 
reakce na druhé lidi. Jedním z typických problémů je např. tělesná přitažlivost. 

 Existuje velký počet výzkumů, které ukazují, že s lidmi, které považujeme 
za přitažlivé, jednáme vlídněji, než s těmi, které za ně nepovažujeme.  Hayesová 
(1998) požádala respondenty, aby si přečetli záznamy, popisující určité dítě a 
přestupek. Jehož se dopustilo. Poté měli respondenti vyplnit dotazník, který se 
ptal, jak dalece byl přestupek závažný, jak přísně má být potrestán a s jakou 
pravděpodobností se dítě dopustí něčeho podobného. Každý záznam 
doprovázela malá fotografie dítěte, o kterém byla řeč. Fotografie byly vybrány 
na základě posouzení jiných pozorovatelů, kteří hodnotili na fotografiích 
sympatičnost, přitažlivost dítěte. Respondenti u atraktivního, přitažlivého dítěte 
považovali jeho přestupek za méně závažný, prakticky neopakovatelný a 
navrhovali významně nižší trest.  

 Podobně dopadl jiný experiment, při kterém respondenti navrhovali nižší 
trest sympatickému pachateli loupeže: nepřitažlivá osoba (na fotografii) 
dostávala od nich vyšší trest.  

 Naše reakce na tělesnou přitažlivost jsou ovlivněny i reakcemi druhých na 
nás. 

 Snyder, Tanke a Berscheid (1977) zorganizovali experiment, ve kterém si 
telefonovaly smíšené páry lidí, kteří se vůbec neznali. Mužům byly rozdány 
fotografie jejich protějšků (o tom ženy nevěděly). Nezávislí pozorovatelé 
analyzovali obsah telefonických rozhovorů a zjistili, že reakce žen v rozhovoru 
byly ovlivněny dojmem, který si o nich udělal muž. Když muž dostal fotografii 
atraktivní ženy, byla žena v následné konverzaci daleko společenštější, 
suverénnější, vřelejší a otevřenější, než když fotografie zobrazovala neatraktivní 
ženu. Nepochybně k tomu přispěla i podvědomá modifikace mužova 
komunikačního chování jako reakce na shlédnutou fotografii ženy.  
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 Z dalších výzkumů pro přehlednost vybíráme jen závěry (dle Hayesové, 
1998): 

• Osoby s podobnými postoji, jako máme my, vnímáme jako sympatičtější, 
a inteligentnější, než jiné. 

• Lidi, kteří změnili svůj názor tak, že se blíží názoru našemu, vnímáme 
pozitivněji jako atraktivnější, než ty, kteří s námi souhlasili od samého 
začátku. 

• Máme raději lidi, s kterými jsme v častém kontaktu – fyzická blízkost se 
jeví jako hlavní faktor náklonnosti (např. při zjišťování na studentských 
kolejích vyšlo najevo, že nejvíce se přátelí sousedé a ti, kteří spolu bydlí; 
výjimku tvoří studenti, bydlící u výtahů a schodů, kteří znají více 
studentů).  

• Máme rádi lidi, kteří mají rádi nás. 

• Nejvíce jsme přitahováni k lidem, kteří nám zprvu nebyli nakloněni, ale 
postupně jsme si její náklonnost získali (jejich náklonnost jsme získali 
jako „odměnu“ za své snažení). 

• Máme rádi osoby, jejichž společnost nám přináší nějakou odměnu, 
nemáme rádi ty, které jsou spojeny s některou nepříjemnou zkušeností.  

• Čím více se názory, hodnoty a myšlenky dvou lidí podobají, resp. čím 
podobnější je jejich poměr (souhlasných: nesouhlasným ve prospěch 
souhlasných), tím raději se tito lidé mají.  

• Vážíme si těch, kteří nás chválí, poskytují nám pozitivní zpětnou vazbu a 
to zvláště tehdy, týká-li se to oblasti, ve které si nejsme moc jisti.    

 

Specifickým prvkem, ovlivňujícím oblíbenost, zvláště u úspěšných lidí 
s vysokým společenským statusem je vnímaná omylnost (percieved fallibility) 
(Hayesová, 1998, s.84). Zdá se, že je máme raději, když se chovají „lidsky“ a 
občas udělají nějakou chybu, než když se jim vše stále daří a jsou neomylní, bez 
stopy slabosti. Ve chvíli, kdy se jim něco nepovede, jsou nám velmi blízcí, „jsou 
jako my.“ (tím se však podvědomě řadíme i k „nim“, protože jsme si vlastně 
rovni). 

 Bylo zjištěno, že lidé s extrémní sebeúctou (ať už vysokou, nebo 
extrémně. nízkou) nemají rádi nešikovné lidi. Lidé s nízkou sebeúctou vzhlížejí 
k úspěšným (nechtějí „vid ět“ nešikovné, jim podobné) a ti s vysokou mají 
vysoké standardy na všechny a chybí jim tolerance k těm, kteří to nesplňují.  

V závěru této kapitoly bychom rádi upozornili ještě na jeden velmi silný 
sociálně psychologický fenomén, týkající se udržování vztahů. 
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Různé vztahy mezi lidmi vyžadují růstný stupeň pozornosti a „údržby.“
 Velmi dobrá přátelství většinou přetrvávají i bez velkého úsilí 
zúčastněných stran, možná i proto, že velké úsilí investováno již na počátku 
takového vztahu. Ale i blízká přátelství a manželství potřebují určité úsilí, mají-
li prosperovat.   

U přátelství  jde dle Argyla a Hendersona (1984) o reciproční povinnost 
vůči druhému. Pravidla, která by měli žitelé dodržovat: 

• zastat se druhého v jeho nepřítomnosti 

• podělit se s ním o zprávy o všech svých úspěších 

• poskytnout emocionální podporu, když ji druhý potřebuje 

• věřit a svěřovat se navzájem 

• dobrovolně pomáhat druhému, když to potřebuje 

• usilovat o to, aby se dobře cítil v naší společnosti. 

Porušení  jednoho z těchto pravidel má dle autorů často za následek 
ukončení vztahu.  

V manželství je situace trochu jiná: Dindia a Baxter (1987) provedli 
rozhovor s padesáti manželskými páry. Ptali se, jak udržují svůj vztah a jak jej 
napravují, když se objeví problémy. Ukázalo se, že manželské páry mají 
většinou daleko větší počet „udržovacích strategií,“ např. telefonické „hlášení 
souřadnic“, když není jeden doma, společné večery, telefonování z cest apod. 
(psychologicky se jedná o rituály-viz výše), než „napravovacích.“ Když fungují 
udržovací, není potřeba napravovacích. Páry, které jsou spolu již dlouhou dobu, 
mají většinou méně udržovacích strategií než ty, které jsou spolu krátce.  
Podobné činnosti se staly natolik samozřejmými (čímž není řečeno, že nejsou 
užívány!), že je partneři už prostě nezaznamenávají. Lidé si většinou až po 
skončení vztahu vědomí, kolik  různých drobností by mohlo bývalo udržet 
vztah, kdyby nebyly potlačeny a do vztahu nevstoupily jiné okolnosti, které 
tomu napomohly. S. W. Duck (1988) vytvořil model dezintegrace blízkého 
vztahu, který zahrnuje 4 fáze.  

Intrapsychická fáze. Je to údobí, ve kterém jeden z partnerů začne pociťovat 
silnou nespokojenost a zdá se mu, že již situaci dokáže dál snášet. Poté zváží 
všechny výhody a nevýhody, kterému vztah přináší, když doje k názoru, že již 
nestojí za to ve vztahu pokračovat, přejde do druhé fáze. 

Dyadická fáze. Do této fáze se zapojuje i druhý partner. Partner, který chce ze 
vztahu odejít, ho informuje o svém, úmyslu nebo se mu vyhýbá a je chladný. 
Jeho chování je pro druhého nezřídka šokující a přinese mu velkou nejistotu. Pár 
se rozhodne dát vztahu ještě jednu šanci (např. „rozchod na zkoušku“). 
Rozhodnou-li se vztah  ukončit, přejdou do třetí fáze. 
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Sociální fáze. Ta zahrnuje společenské důsledky změny. Pár oznámí svůj 
rozchod přátelům, rodičům a musí reagovat na intervence zvnějšku. Musí čelit 
důsledkům rozchodu pro přátelské a rodinné či jiné sociální vazby. V této fázi se 
také mohou pokusit problémy páru příslušníci rodiny nebo profesionálové 
(manželští psychologové, duchovní). Když to nepomůže, pár přejde do konečné 
fáze. 

Fáze úpravy hrobu. V této fázi se bývalí partneři snaží překlenout rozchod. 
Sdělují rodině a známým svou verzi událostí a někdy připravují půdu pro 
pokračování přátelského vztahu s předchozím intimním přítelem, případně již 
existujícím, dosud utajeným milencem.  

 Mezilidské vztahy i percepce druhých tvoří významnou součást sociální 
psychologie; proto jsme jim i my věnovali tolik pozornosti. 
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VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ  

 

Hlavní myšlenky: 

1. Veřejné mínění jsou soudy a úsudky, které jsou relativně obecné uvnitř 
velké skupiny a jejichž obecnost je výsledkem stejnosti veřej-ných 
informací.  

2. Veřejné mínění dává člověku příležitost vytvářet si soudy a osobách, 
věcech a událostech, které nezná z vlastní zkušenosti nebo je zná jen 
nedostatečně. 

3. Základní a zásadní vlastností veřejného mínění je to, že obsahuje 
určitou jednotící sílu; nepředstavuje součet jednotlivých mínění.  

4. Na trvání veřejného mínění má vliv čas. Dynamika změny veřejného 
mínění je dána silou a rychlostí  událostí, na které se vytváří. 

 

Klíčová slova: názor, přesvědčení, image, zdroj, expert, celebrita,veřejnost, 
obecenstvo. 

 

V souvislosti se životem ve společnosti se jedinec setkává (či dokonce 
vytváří) s velmi  

silným sociálním jevem, který jej může ovlivňovat v řadě jeho vnímání, 
rozhodnutí, chování. Je to veřejné mínění.  

Obvykle jej definujeme jako: soudy a úsudky, které jsou relativně obecné 
uvnitř velké skupiny a jejichž obecnost je výsledkem stejnosti veřejných 
informací.  

Člověk v průběhu života přijímá informace a hotové poznatky. Ve svém 
prostředí si tyto informace ověřuje nebo zpracovává na základě svých 
pozorování. Ale ne všechny informace mohou být ověřeny a ne všechny jsou 
spojeny s dostatečnými znalostmi jedince. Tímto vznikají jednoduchá mínění i 
složitější obrazy skutečnosti. 

Každá osoba má mnoho mínění o nejrůznějších věcech a lidech. 
Odbornost, je založena na poznatcích v jednom oboru vede k tomu, že 
přijímáme a tvoříme na jejich základě také mínění v jiných oblastech. Na rozdíl 
od poznatků oborů, který známe, mají tyto nově  utvořené  informace iracionální 
doprovod: bývají tedy nejen názorem, ale i přesvědčením. Mezi poznatky a 
míněním je rozdíl nejen v emocionálním obsahu, ale také gnoseologický.  
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U poznatků se vyžaduje určitá míra kontroly informací, která zahrnuje 
spolehlivost a platnost. Kontrola poznatků je úzce spjata s kritickými přístupem 
k informacím. 

Také mínění má určité racionální jádro, tedy zahrnuje jistou míru 
poznatků o předmětu mínění. Míra těchto poznatků je dána individuálními 
zvláštnostmi jedince. Základní význam zde má vzdělání, charakter práce, kterou 
jedinec koná, vliv mají zájmy a jejich realizace. 

Složitost předmětu mínění je dána jednak prostorovým rozmístěním, 
jednak povahou společenských vazeb. 

PPrroossttoorroovvéé  rroozzmmííssttěěnníí::  jedinec možnost získat informace na svém pracovišti, 
bydlišti či klubu, ale nemá možnost vidět a vnímat všechno - informace dostává 
zprostředkovaně formou zpráv. 

PPoovvaahhaa  ssppoolleeččeennsskkýýcchh  vvaazzeebb:: díky technickému pokroku a složitosti výrobků a 
jevů  (počítač, kosmická loď) je snižována možnost si o těchto jevech vytvářet 
racionální mínění. Ve větších celcích (velké závody, vojenské útvary), kde 
prostorové rozmístění a počet lidí nedovolují kontakt tváří v tvář je však již 
místo pro vznik vveeřřeejjnnééhhoo  mmíínněěnníí.. 

Veřejná mínění tedy vznikají ve velkých skupinách, k nimž jedinec patří 
jako občan, účastník života. 

Proto teorie i praxe reklamy (která chce psychologicky vzato vlastně 
vytvořit či změnit postoj) užívá Image6 (zobrazení, symbol, idea, myšlenka, 
celkový dojem) nebo prostě obraz výrobku, který nabízí velkému počtu lidí.   
V těchto případech mohou být velké rozdíly mezi skutečností a míněním jedince 
o této skutečnosti. Podobně postupuje tvůrce veřejného mínění. Adjektivum 
„veřejný“ označuje skutečnost, že se nejedná o mínění soukromé. Veřejnost se 
tedy užívá jako společenský termín.  

Veřejné mínění bývá vymezováno jako nějaký výrok, který ve své 
relativní obecnosti je sdílen příslušníky velké skupiny. Veřejné mínění vzniká 
tam, kde má každý jedinec k dispozici informace, sdělované stejným způsobem 
(masmedia). Veřejné mínění dává člověku příležitost vytvářet si soudy a 
osobách, věcech a událostech, které nezná z vlastní zkušenosti nebo je zná jen 
nedostatečně. Pod takové široké vymezení spadají však nejen odborné poznatky, 
ale také výroky obecné zkušenosti a dále existují souhlasné soudy o užitkových 
předmětech. 

                                                 
6 Tento termín zaznamenal v poslední době značnou inflaci: každá veřejně působící osoba má mít svoje  
„image“, dokonce existuje celá profese imagemaker. Původní význam přinesený tvůrci  reklamy vyjadřoval toto: 
nabízený výrobek je pro běžného konzumenta tak složitý (např. „ vnitřek“ počítače), že je třeba vytvořit jeho 
image, které by připoutalo pozornost  případného kupce a nezatěžovalo jej řadou technických detailů, kterým 
rozumí jen hrstka vyvolených. Člověk pak tedy kupuje zboží podle předloženého a akceptovaného image  a chce 
být jeho uživatelem, nikoli znalcem detailů, které jsou obvykle za jeho hranicí chápání. Typické je to především 
v současné době eruptivní elektronizace všech výrobků, od fotoaparátů po kuchyňské roboty.  
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 Jedná se o úsudky, získané z vlastního názoru a zkušenosti a tento druh 
mínění se někdy označuje jako obecné mínění. Obecnost mínění  nestačí 
k vytvoření  veřejného mínění – to se může tvořit jen tam, kde každý jedinec má 
k dispozici informace, sdělované stejným způsobem (masmédii). 

Ve veřejném mínění se tedy konkretizuje zprostředkovaná stejnost 
informací a ne-stejnost bezprostředních osobních zkušeností.  

V naší kultuře se neustále setkáváme s tím, že se nás někdo snaží 
přesvědčit, abychom vnímali skutečnosti tak, jak si on přeje, jak nám je 
překládá, abychom nějak pozměnili své chování; někdy, abychom si koupili jistý 
výrobek, pak zase, abychom přijali za své jisté politické názory či myšlenky. 
Podkladem pro všechny, kteří se o to u nás snaží, je efektivní komunikace.  

 Zde se tvůrci veřejného mínění obvykle soustřeďují na tři hlavní aspekty 
přesvědčivé komunikace: 

• osobnost, zprávu předkládající (zdroj) 

• možnosti ovlivnění efektivity přesvědčování povahou informace (povaha 
sdělení) 

• charakteristika příjemce zprávy (příjemce sdělení).  

Proměnné, týkající se zdroje:   

Vlastnosti zdroje, nutné pro plánovaný účinek:   

• Důvěryhodnost 

• Odbornost 

• Atraktivita mluvčího.  

 V oblasti veřejného mínění obvykle užíváváme termíny „celebrita“, resp. 
„expert;“  jedná se o jedince s vysokou úrovní důvěryhodnosti. Obvykle jde o 
jedince, který je činný ve veřejném životě a jehož informace se opírají o exaktní 
a detailní znalost oboru, ve kterém vystupuje: významný a uznávaný politik, 
vědec, umělec, sportovec. Odborníka si povšimneme více, než neznámých lidí, a 
to i tehdy, když nám jeho obor vůbec není blízký (astronom,  vulkanolog).  

Hayesová (1998) popisuje  experiment Kelmana a Hovlanda (1953), ve kterém 
přehráli respondentům řeč, obhajující shovívavější tresty pro mladistvé 
delinkventy; jednu řeč pronášel vysoce postavený soudce, druhou osoba, 
podezřelá z prodeje drog. Respondenti se vcelku pochopitelně nechali ovlivnit 
spíše projevem experta, soudce. Po třech týdnech zjišťovali autoři odezvu 
respondentů ještě jednou a došlo k nečekanému zvratu. U respondentů, kteří se 
nechali ovlivnit soudcem, došlo jen k malé a nepatrné změně postoje; u těch, 
kteří spíše podlehli nedůvěryhodnému překupníku drog, byla tato změna 
původního mínění viditelnější. Zmizela však rázem, když bylo připomenuto, kdo 
četl závěrečnou řeč. Autoři uzavírají s tím, že se zdá, že důvěryhodnost zdroje 
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informace  ovlivňuje změnu postoje jen tak dlouho, dokud si ji pamatujeme. 
Jakmile je však zdroj zapomenut,  může mít informace i od málo 
důvěryhodného zdroje  stejný účinek – taková informace má dle Hayesové tzv. 
časovaný efekt (sleeper effect, str. 106). 

 Z výzkumů je také známo, že obecně se necháme spíše přesvědčit od 
někoho, kdo je pro nás atraktivní (na tomto principu je ostatně založena většina 
reklam).  

 Význam má také, zda máme pocit, že se nás někdo snaží  o něčem 
přesvědčit. Z dalšího experimentu (Hayesová, 19888) vyplývá, že když byla 
poskytnuta jedna informace přímo skupině  respondentů a zatímco druhá jí 
„náhodou“ zaslechla. Když pak porovnávali změnu postoje u respondentů 
v obou skupinách, výrazně více zapůsobila ta, která byla jen „zaslechnuta.“ 
Pokud se však „zaslechnutá“ informace respondenta netýkala, nijak to 
nezměnilo jeho postoje (např. svobodná žena, když „zaslechla“ informaci o tom, 
že manželé  by měli oba doma trávit více času, to nijak nezaznamenala, ale 
vdanou ženu tatáž informace přesvědčila). 

Proměnné, týkající se sdělení:   

Souvisejí se strukturou a obsahem zprávy samotné: daleko silněji 
vnímáme argumenty, které vyjadřují jistotu, než ty, které vyjadřují větší 
nejistotu. Např. více důvěřujeme „přesným“ než „nepřesným“ číslům: 
nezaměstnanost klesne příští rok o 2, 085 % proti „ asi o tři, kolem tří %; nebo 
výrokům: je nesporné, že…; je odborně dokázáno, že; …není sporu o tom, že … 
(tedy výroky s vysokou mírou jistoty) proti: „zdá se…; za určitých okolností 
by…; nejsem si jist, zda ….; v jistých případech.. apod. 

 Značný význam v informaci je přikládán emocionálnímu účinku: vzbuzení 
emoce může výrazně ovlivnit přijetí informace. I toho využívá reklama: jde o 
tzv. efekt „kids and pets“ (tedy děti a zvířátka – něco, co milujeme, s čím se 
mazlíme, čemu dáme vše). Televize může  přenášet celý den záběry povodní 
z helikoptéry (tento text je psán v srpnu 2002): v divákovi to jistě vyvolá emoce; 
ale když je detailní záběr na rodinu, která se brodí bahnem ke zřícenině svého 
domu, účinek na diváka je emočně  nesporně větší.   

 Britové mají, mimo jiné, jednu velmi zajímavou (a u nás zcela vymizelou) 
tradici svých řečníků : pokud do tří minut řečník posluchače nerozesměje 
(nevyvolá v něm emoci), ať už jde o jakkoli vážné téma, nemá cenu, aby 
pronášel svůj projev dál.  

 Vyvolání emoce má zásadní význam tehdy, jestliže adresáti sdělení mají 
dojem, že se jich informace, kterou dostávají, netýká. Pak nastupují obvykle 
„velká témata“: vlast, národ, celá společnost, ale také: každá rodina, každé dítě, 
každý mladý člověk atd. 

Proměnné, týkající se příjemce sdělení:   
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 Pokud chce tvůrce veřejného mínění uspět, musí dva výše uvedené 
předpoklady uvést do souladu s charakteristikou příjemce sdělení. Jinými slovy, 
zda předloží informace takové, které nevyvolávají  (resp. k tomu nevyzve) 
nutnost vlastního úsudku nebo ano. Člověk, jehož vlastní názor je podobný 
tomu, který je mu předkládán, se zaměří na oblasti, blízké jeho vidění, jeho 
vlastnímu názoru a je v něm ještě více upevněn. Pokud se však jeho názor a 
názor předkladatele liší, posluchač se zaměří právě na tyto rozdíly, čímž se 
zdálnivá rozdílnost ještě zvýrazní. Jedinec tedy může sdělení akceptovat, nebo 
odmítnout – jedná se o velmi silné kontinuum variační šíře. Rozsah akceptace  a 
odmítnutí závisí tak na tom, do jaké míry se člověk identifikuje s předkládaným 
názorem – jak je pro něj osobně důležitý.  

 Z osobnostních struktur má vliv na akceptaci či odmítnutí: inteligence, 
sebeúcta a úzkost. Hayesová (1998) tvrdí, že účinné přesvědčování má dvě fáze: 
člověk musí za prvé pochopit, co mu druhý sděluje, a za druhé musí být 
připraven tento názor přijmout. Inteligence tedy určuje přesnost pochopení 
nabízeného názoru. Vysoká úzkost může naopak zkomplikovat přesnost 
pochopení (lidé v tomto stavu nevnímají adekvátně – přeceňují nebo podněcují 
informaci). Nízká sebeúcta pak může zvýšit připravenost jedince přijmout cizí 
názor. Jedince s nižším vzděláním  snadněji přesvědčí jednostranné argumenty 
(nemající předkládaný protipól), osoby s vyšším vzdělání tento postup přesvědčí 
málokdy: ti reagují spíše na předložený materiál, hovořící pro obě strany 
debaty,ale v němž zněly informace, hovořící pro jednu stranu přesvědčivěji). 
Výjimku tvoří ti, kteří si již vytvořili jistý názor, který se podobá jednomu 
z předložených názorů – ti pak považují za přesvědčivější jednostranný pohled.   

  Veřejné mínění je proto veřejné, že nejde o soukromé mínění. Člověk je 
součástí veřejnosti, může být i v jistém čase částí obecenstva.   

Rozeznáváme: obecenstvo (sálové a stadiónové situace) a veřejnost 

Veřejnost je typická tím, že jí ovlivňují masová media, kdy není bezprostřední 
kontakt s komunikátorem (výrobcem zprávy). 

Veřejnost je otevřený společenský celek - v daném momentě do něj lidé 
vstupují a vystupují. 

V některých případech je veřejnost koncentrována na malém, jindy na 
velkém prostoru. 

Dav na rozdíl od obecenstva jde o otevřený celek, protože prostorové dispozice 
(náměstí) umožňuje neustálé příchody a odchody – zde má dav podobnou 
vlastnost jako veřejnost. 

Obecenstvu se podobá tím, že je soustředěn na malém prostoru a má proto 
vysokou hustotu (tím se liší od veřejnosti, která je rozptýlená). 

VVeeřřeejjnnoosstt  oobbeeccnnáá  aa  ssppeecciiáállnníí::  
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obecná veřejnost: se vztahuje k základním funkcím celé společnosti 
(k celostátním věcem,..) např.: všichni občané po dovršení dospělosti. 

speciální veřejnost: se tvoří kolem institucí a zařízení s dílčími funkcemi: kolem 
zájmových organizací, divadel a druhů sportu. 

Jejich účastníky bývají jen některé kategorie obyvatelstva (fotbaloví 
fanoušci, pravidelní návštěvníci divadel či koncertů). Uvnitř malých skupin není 
veřejné mínění v podstatě nutné, protože situace zde jsou přehledné a každý zná 
poměry v dané skupině za své zkušenosti (školní třída). 

Přísně vzato, veřejné mínění vzniká pouze prostředky masové 
komunikace nebo veřejným vystoupením všeho druhu. Základní a zásadní 
vlastností veřejného mínění je to, že obsahuje určitou jednotící sílu; 
nepředstavuje součet jednotlivých mínění.  

Vedle něj působí i neveřejně veřejné mínění, které se šíří komunikacemi 
mezi malými skupinami - šeptanda, fámy. 

 
Na trvání veřejného mínění má vliv čas. Dynamika změny veřejného mínění 
dána silou a rychlostí  událostí, na které se vytváří. 

1) Prvky veřejného mínění, které se mění pomalu, jsou obvykle spojeny se 
zvyky, tradicemi a předsudky.  Ke změnám zde je třeba  často i více 
generací. 

2) Prvky s rychlejšími změnami - v rámci jedné generace. 

3) Prvky, které souvisí s přechodnými normami, především s módou - 
mínění o prvcích oblečení, hudebních šlágrech apod. 

 Veřejné mínění tvoří jednu z důležitých součástí sociálního života jedince. 
Poznání  jeho mechanismů je proto důležité nejen pro jeho tvůrce, ale i pro ty, 
kteří mu v té či oné míře podléhají. Udržet si kritický odstup, aniž bychom a 
priori odmítali cokoli nové,  patří tedy ke znakům socializované, zralé osobnosti.  
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Hlavní myšlenky  

1. Sociální oporu můžeme definovat jako soubor vztahů, které jedinec 
percipuje v komunikační síti jako subjektivně významné pro zachování 
vlastní identity a psychické rovnováhy (Koubeková, 1997). Je možno ji 
také v širším pojetí vymezit jako „pomoc, která je poskytována 
druhými lidmi člověku, který se nachází v zátěžové situaci“ 
(Křivohlavý, 2001). 

Klíčová slova:  sociální opora, sociální síť, sebeúcta, evokační procesy, 
nevyžádaná pomoc, rodinná opora, vnímaná a obdržená opora, vnucená 
pomoc, sociotropie. 

 
V předchozích kapitolách jsme se seznámili s člověkem jako sociálním 

tvorem, resciptočně závislým na druhých. Jedním ze základních mechanismů, 
udržujících jedince v duševní balanci ve smyslu života ve společnosti je také 
sociální opora.  

  Sociální opora může fungovat jako nárazník (buffering, Bakal, 1992, viz 
dále) proti negativním účinkům stresu, má tedy tlumící efekt, nebo je možné se 
setkat s pojetím, že sociální opora je neustále kolem nás, je nám poskytována 
lidmi v našem okolí a má charakter sociální sítě. Sociální opora se vyskytuje 
v několika variantách, jde o oporu:  

nabízenou  

vyhledávanou  

volenou  

poskytovanou  

získanou a vnímanou  

odmítanou.  

Z toho vyplývá, že při hodnocení sociální opory je možno sledovat jak 
typ, tak zdroj opory, kterého jedinci využívají ke zvládání problémových situací.  

Podpůrnými zdroji mohou být neformální sociální skupiny, rodina, 
přátelé, spolužáci, příbuzní, učitelé atd., s nimiž je jedinec  ve vzájemné 
interakci a kteří jsou osobně důležití pro něj samého a tvoří součást jeho 
sociálního světa.  

Sociální opora tvoří zážitkovou sféru v socializačním procesu dítěte, 
navozuje řadu příjemných pocitů, pocity sympatie, lidské vzájemnosti, sociální 
přináležitosti, uznání apod.; to vše vede k tomu, že dítě oporu blízkých lidí 
vyhledává, zejména v situacích, kdy pociťuje nedostatek sil ke zvládnutí 
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vlastními silami, či kde vlastní obranné a copingové mechanismy selhaly a dítě 
neví kudy kam.  

Newcomb a Keefe (2001) sociální oporu definují jako: „vzájemně protkanou 
síť interpersonálních vztahů, které zajišťují pocit a prožitek společenství, 
pomoci, podpory, vazby, připoutání a emočního nasycení individua“ (s. 304).  

Osobnost a sociální opora mají reciproční vzájemný vliv a v průběhu 
života se jedná o dva rozdílné procesy: evokační a akční. 
Evokační procesy (evocative procesess): lidé s různými osobnostmi získávají 
rozdílné odpovědi ze svého sociálního a fyzického okolí: např. přátelský a 
otevřený člověk dostává více pozitivních zpětných vazeb od svého okolí.  
Akční procesy: individuální selekce prostředí a jeho vlivů, které jsou 
kompatibilní s jeho vlastní osobnostní strukturou. Autoři postupují dvě 
hypotézy:  

1. Osobnostní konstrukce a sociální opora mají reciproční vliv 
2. Vliv osobnostní struktury na sociální oporu bude silnější, než vliv opory 

na osobnost v průběhu života.  
Objevuje se zde termín sebeúcta: ta pozitivně koreluje s vnímanou 

adekvátností a dostupností sociální opory. Jedinec s vyšší sociální oporou 
popisuje sám sebe pozitivněji než druhý s menší oporou. Je zde zdůrazňována 
role druhých lidí ve vývoji vlastního sebevnímání.  

Stabilita sebeúcty bývá zajištěna i stabilitou prostředí, ve kterém jedinec 
žije, plněnými očekáváními a stabilitou skupin, ve které je členem a srovnává se 
zde s jinými členy což se týká např. i školní třídy (s. 309).  

Pubescentní a adolescentní vnímání postojů významných druhých vysoce 
koreluje s vlastní sebeúctou dospívajícího: lidé s malou sebeúctou neměli 
dostatek pozitivních „oporových“ kontaktů.  

Extraverti mají obvykle širší sociální síť s více lidmi. Pozitivní zkušenosti 
s druhými přispívají k individuálním tendencím býti sociabilní a společenští a 
tím, narůstá self-competence v různých sociálních oblastech.  

Vztahy rodičů a dětí jsou vysoce stabilní v průběhu dětství a adolescence; 
velikost sítě a frekvence kontaktů s blízkými příbuznými zůstává stabilní 
v průběhu velké části života. Obdobně je tomu i u přátelství, zejména 
v mužských skupinách. Vnímaná opora od rodičů a blízkých přátel a vrstevníků 
je pro mnoho lidí velmi podstatným faktem opory a je svázána s jinými formami 
zdrojů sociální opory. 

Newcomb a Keefe (2001) provedli longitudinální studii: (v závěrů 552 
subjektů) první snímání dat bylo v 7., 8. a 9. třídě a po 5, 9, 13 a 17 letech od 
prvního snímání dat. Zkráceně uvádíme výsledky této studie:  

U dívek byla zjištěna: větší zranitelnost, nižší sebeakceptace, více depresí, 
vyšší zachovávání zákonů, více náboženskosti, nižší ambice, nižší extraverze a 
nižší tendence k řízení (leadership). Sociální opora vysoce koreluje s úrovní 
sebeúcty (s. 316).  
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Zřejmě jde i o to, že afektivní komponenty sebeúcty mohou být paralelní 
s afektivními aspekty sociální opory, které jsou výrazem kvality opory 
v sociálním kontaktu.  

Byla také zjištěna korelace mezi sebeúctou a sociální konformitou: ten, 
kdo je konformní s tradičními hodnotami, vnímá vyšší sociální oporu od 
významných druhých.  

Konformní jsou více prediktabilní, důvěryhodní a více harmonují 
s tradičními sociálními normami.  

Velmi důležitým zjištěním je i skutečnost, že raná sociální opora je 
lepším prediktorem pozdější sebeúcty více než raná sebeúcta. To reprezentuje 
vitální roli sociálního okolí na sebeúctu.  

Autoři uzavírají: Individua se definují v termínech odpovědí druhých, 
které vzbudí svým chováním. Malá sociální opora vede k malé konformitě a 
malé sebeúctě. Vysoká sociální opora vysoce koreluje s vysokou sebeúctou, větší 
společenskostí a větší sociální konformitou. Tyto konstrukty se ukázaly stabilní 
v průběhu 12 leté periody, kdy byly zkoumány.  
 
House (1981) rozlišil 4 složky sociální opory: 

a) Emocionální: poskytování důležitých emocí- láska, víra, empatie 
b) Hodnotící opora: informace, relevantní k sebehodnocení  
c) Informační: zprostředkování rad a postupů, vedoucích k efektivnímu 
řešení  

d) Instrumentální: poskytnutí praktické pomoci, hmotné (půjček apod.) 
Sociální oporu pak dělí na:  

- Anticipovanou oporu 
- Získanou (obdrženou) sociální oporu (s. 27).  

Anticipovaná: je očekávána, vnímaná jako dosažitelná – (perceived available) 
zaměřená anticipativně, jako předpoklad, vycházejí z myšlenky, přesvědčení 
(belief) , že zúčastněné osoby jsou připraveny pomoci, pokud se potřeba objeví; 
reprezentuje obecný pocit jedince, že je ostatními akceptován, že mu pomohou, 
bude-li třeba. 
Získaná, obdržená, založená na konkrétní zkušenosti; je retrospektivní – 
pomocné transakce, kterých se již skutečně dostalo. Autor připomíná, že však 
tyto dvě opory spolu nekorelují, mohou se u každého vyskytovat samostatně, 
resp. pouze jedna, nebo druhá, nejsou na sobě závislé.   

Získaná opora se od anticipované může významně lišit: jedinec jí může na 
základě svých individuálních osobnostních charakteristik přecenit či podcenit.  

Obecně lze říci, že sociální opora působí pozitivně jak na recipienta, tak i 
na poskytujícího. Autor však připomíná, že existují i jisté negativní dopady 
získané sociální opory: to, že jedinec potřebuje pomoc, může vést k negativním 
reakcím; poskytovaná pomoc je:  

- v rozporu s jeho představou o autonomii a sebevládě  
- ohrožuje jeho sebeúctu, sebedůvěru 
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- je v rozporu se širokým chápáním toho, jak se má chovat „správný“ muž 
či žena 

- znamená riziko sebe-znevážení, diskreditace (jsem neschopný, či mě za 
něj považují, proto mi pomáhají!) 

- navozuje pocity bezmoci 
- neodpovídá potřebám jedince. 

To vše pak může vést k pocitům viny, závislosti, úzkosti, ztrátě soběstačnosti, 
poničenému sebehodnocení, zranitelnosti, pocitům osobního selhání. 

Šolcová a Kebza (1999) hovoří o sociální oporě jako významném 
protektivním faktoru : vybavení sociálními a osobnostními zdroji a strategiemi 
a jejich používání je sociálně ovlivněno: potenciálně se mohou příslušníci 
některých znevýhodněných skupin stát zranitelnějšími vůči negativnímu 
fyzickému či psychologickému účinku stresu. Na druhé straně opora, které se 
jedinci dostává od druhých, může ovlivnit způsob, jakým se jedinec vyrovnává 
s s náročnými životními situacemi a tím i jeho zdraví a duševní pohodu. 
Jsou zde představeny dva přístupy k sociální opoře:  

a) sociologický: sociální směna – interakce a okolnosti jejího pozitivního a 
negativního ovlivňování: Probíhající transakce zdrojů mezi členy sociální 
sítě s cílem posílit či podpořit osobní pohodu (well-being) – jsou zde 3 
úrovně sociální opory: 

- makroúroveň – úroveň participace na aktivitách nejbližší komunity  
- meziúroveň – rozsah a kvalita struktury a podpůrných funkcí sociální 

sítě jednotlivce 
- mikroúroveň – kvalita intimních vztahů jednotlivce. 

b) jde o výklad sociální opory v kontextu psychologicko-medicínských 
modelů zvládání stresu (coping, buffering).  

Řada výzkumů potvrzuje, že lidé s rozvinutými sociálními vazbami jsou 
odolnější vůči nemocem a naopak; systém sociální sítě je chápán jako 
bufferingový či tlumící (nárazníkový), chrání lidi proti negativním účinkům 
stresu – tito lidé pak snadněji zvládají jak velké problémy, tak denní 
nepříjemnosti (daily hassles). Lidé s rozvinutými sociálními vazbami žijí déle a 
disponují lepším fyzickým i psychickým zdravím. 
Pozn.: Řada autorů uvádí v této souvislosti pro ilustraci tzv.: Phillipsův efekt: 
dlouhodobě nemocný již velmi seniorský pacient Phillips, jehož stav se nelepšil, 
se dožil oslav svých významných narozenin; v rámci velkého souboru pacientů 
bylo zjištěno datum úmrtního dne spíše po datu narozenin než před nimi.  
 
Bakal (1992) postuluje základní modely sociální opory: 
 

a) nárazníkový (buffering) – též „stress centered“ sociální opora má vliv na 
příznivý zdravotní stav pouze a především tehdy, je-li člověk vystaven 
stresu, zvl. chronickému 
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b) model přímého či hlavního účinku – sociální opora má protektivní účinek 
na zdravotní stav nezávisle na tom, zda lidé jsou či nejsou vystaveni 
stresu. Zde osoby, které mají kolem sebe silnou sociální síť, mají nižší 
pravděpodobnost úmrtí.  
Nárazníkový model predikuje vztah mezi stresem a oporou a předpokládá 

snazší vznik nemoci u osob s vyšším stresem a nižší úrovní sociální opory, u b) 
modelu pak bez ohledu na stresory je více nemocí u lidí s nižší sociální oporou.  

Valentiner, Holahan a Moos (1994), kteří se zabývali výběrem strategií 
zvládání a v sérií longitudinálních studií prokázali, že jedinci s více osobními a 
sociální zdroji volili s větší pravděpodobností strategii řešením situace 
(approach coping) a méně volili vyhýbavou strategii (avoidance coping).  
 Cohen, Hettler a Park (1997) ve své přehledové studii hovoří vnímané a 
obdržené opoře (s. 216): emoční pomoc (emotional support), kdy druzí hovoří 
s jedincem, když je o něj v jeho stresu pečováno: 

1. sociální integrace (social integration): nebo „síťová“ opora, kdy se jedinec 
cítí jako část celku a má stejné cíle a záměry 

2. opora úcty (esteem support): druzí napomáhají znovu nalezení sebeúcty a 
pocitu osobní kompetence 

3. hmotná pomoc (tangible aid): např. peníze či fyzická pomoc 
4. informační opora (informational support): jedinec dostává specifické 

návrhy řešení, rady, je veden k cestám řešení.  
Zároveň přicházejí autoři v souvislosti se sociální oporou s termínem 

sociotropie (sociotropy, s. 222), kterou bychom mohli chápat jako potřebu 
druhých, tendování k druhým a druhých k nám. Vhodným termínem je i 
maslowovská potřeba přináležitosti: fundamentální potřeba jedince být spojen 
s druhými. Je to přirozená tendence po pozitivních, dlouhotrvajících a 
smysluplných interpersonálních vztazích. Je také centrální pro osobní pohodu 
(well-being) a zdravý vývoj.  

Autoři Ptacek a Grossová (1997): chápou sociální oporu jako aktivní 
hledání hmotné, hmatatelné nebo emoční pomoci u druhých. Jedná se o jednu 
z copingových strategií; jde o strategii, kterou jedinec může použít, když se 
setká v životě se stresem (s. 70). Copingové strategie jsou užívány relativně 
konzistentně v průběhu času a v různých stresových situacích.  

Jde o ochotu jedince zaangažovat druhé, když narůstá úzkost. Kritici, 
především Lazarus a Folkman přicházejí s copingovými transakcemi a 
postulátem, že coping není to, porozumět tomu, co je pro jedince typické 
v daných situacích, ale porozumět tomu, co osoba dělala nebo právě dělá při 
řešení stresové situace. Jde tedy o demonstrované spojení mezi užívanými 
copingovými strategiemi a fyzickými a psychologickými výstupy.  

Dále se zájem autorů soustředil na objektivní charakteristiky stresových 
událostí vč. životních kategorií, ze kterých tyto události přicházejí, na osobní 
charakteristiky zvládajícího, zkušenosti a jejich zdroje (neuroticismus, sociální 
kompetence, sociální síť), a subjektivní vyhodnocení těchto vnitřních a vnějších 
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charakteristik. Pak je možno chápat strategie jako transakční ve specifických 
situacích, ale relativně stabilní ve velkém rozsahu situací; ta samá transakce 
může být opakována znovu a znovu.  

Lidé mohou hledat sociální oporu z instrumentálních či emocionálních 
důvodů. 

Kombinace tradičního dispozičního modelu, pátrajícího u lidí po tom, jak 
obecně nebo typicky zvládají situace a jejich situačně specifických strategií 
může dojít k hlubšímu vysvětlení toho, jak jedinec zvládá náročné situace. 
Základním aspektem sociálních vazeb, tvořících podstatu sociální opory, není 
ani tak jejich obecná dostupnost, ale jejich adekvátnost ve stresových 
situacích ( úloha matky, pesimismus, suportivita třídy).  

Nízká úroveň sociální opory bývá spojována s narůstající zranitelností 
(vulnerability), především pod vlivem negativních životních událostí a u osob 
s nízkou úrovní osobní kompetence a sebeúčinnosti– self-efficacy. S tímto 
Bandurovým termínem jsme se již setkali. Podle Bandury se v sebeuplatnění 
uplatňují i další proměnné:  

- strategie zvládání stresu – coping 
- disponování kontrolou nad vývojem událostí 
- autonomie činností. 

 
 Autonomie 
 Autonomie činností má blízko k dalšímu důležitému pojmu, který 
přinášejí Butzel a Ryan (1997): Self-reliance – spoléhání na sebe, soběstačnost 
jako podklad pro sebejistotu.  

Implikuje kompetenci, nezávislost, pevné vnitřní zdroje a charakter. Tito lidé 
mají „bradu vzhůru a stojí pevně na obou nohách.“ Taková osobnost je 
asociována se stoicismem, ideály sebeuplatnění, osobní determinací a růstem, 
pokrokem. Tento idealizovaný obraz má i svůj antinom: jedince závislého, 
slabého, nezralého, nekompetentního.  

Sebejistota však mívá i negativní charakteristiky: takový jedinec není 
schopen poskytovat sociální oporu a je spíše chápán jako spokojený sám se 
sebou, rezervovaný, odcizený, izolovaný. 

Nezávislost a sebejistota nejsou hodnoty, které sdílí všechny kultury: 
socializace v různých kulturách může pak hrát velkou roli při upevnění, resp. 
nevytvoření těchto vlastností v psychice jedince.  

Lidé mají ambivalentní vztah k pocitu závislosti na druhých. Závislost na 
významných druhých bývá obvykle chápána jako podklad pro nekompetentnost 
a pocit pokoření. Je řada příkladů, kdy vztah závislosti na bývalých pečovatelích 
může vytvářet v jedinci aktuální potřebu přijímat sociální oporu.  

Zájem autorů se soustředil na dynamické faktory, související s lidskou 
ochotou (willingness) záviset na druhých. Zároveň jde i o pocit „být 
podporován“ (being supported).  
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S ohledem na teorii sebederminace (Deci a Ryan, 1995) , kdy procesy 
sociální opory jsou zhodnocovány s respektem k jejich účinku na psychologické 
potřeby, objevují se i situace, kdy poskytovatel opory může vyvolat negativní 
reakce v tom, komu se rozhodl pomoci a naopak může takový jedinec facilitovat 
uspokojení psychologických potřeb u závislé osoby, pokud provádí emoční nebo 
hmatatelnou, konkrétní podporu.  

Konstrukt nazvaný volní spoléhání (volitional reliance = z vlastní vůle a 
vědomě): charakterizují jako ochotu přibližovat se k druhým v emočních 
situacích. „Dát si pomoci.“ Ochota užít druhých jako oporu v čase potřeby 
této opory.  

Individuální rozdíly ve volním spoléhání jsou dány jednak vnímáním 
preference vztahů a zároveň současnými výstupy z těchto vztahů, ovlivňujících 
osobní pohodu (well-being).  
V následujícím grafu ze str. 53 autoři snaží přiblížit tento fenomén: 
 
 

 
 
obr. 3 

 
Akceptace sociální opory není jednoduchá a ani vždy pozitivní zkušenost. 

Závislost na druhých může přinášet riziko a zranitelnost v oblasti prožívané 
autonomie, kompetence nebo přináležitosti. Lidé tak někdy odmítají pomoc, 
odmítají příležitost k podpoře, pokud předem necítí jasný zisk a užitek z takové 
podpory.  

Právě ohrožení autonomie může vést k tomu, že jedinec, který přijme 
oporu, se cítí tlačen do něčeho, řízen tam, kam nechce a cítí ohrožení autonomie. 
Tak se může jedinec, „zasažený“ romantickým problémem (dívka jej odmítá), 
který požádá o pomoc přítele, cítit manipulován jeho radami a racionálním 
přístupem. Racionální rady mohou na pubescenta působit „neempaticky“, 
odtažitě: „ty mě vůbec nechápeš!“  

Naopak, ten kdo naslouchá a poskytuje možná řešení, shodná s těmi, která 
má v hlavě ten, jemuž je pomáháno, může být chápan jako někdo, kdo skutečně 
pomáhá a tím je posilována (často iluze) kompetence a autonomie toho, jemuž je 
pomáháno. Ten si vlastně potřebuje potvrdit, že to vidí správně.  

 

Suportivní 
chování 
druhých 
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s ohledem na 
psychologické 
potřeby: 
autonomie, 
kompetence a 
přináležitosti 
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užitek/bolest  
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Funkční důležitost Výstupy Interpersonální vstupy 
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Tyto autonomii podporující interakce mohou saturovat mnohočetné 
psychologické potřeby. Autonomní aktivity jsou takové, které jsou 
regulovány a potvrzovány jedincem samým a jedinec se cítí svobodný a 
s vlastní vůlí.  

Autonomii autoři chápou jako zvnitřněné vnímání místa kauzality 
(locus of causality). Jedinec se cítí jako jedinečný, aktivní z vlastní vůle, ne jako 
pěšák v poli. Pak narůstá kreativita, autenticita a vitalita.  
Opakem je heteronomie: jedinec se cítí řízen a manipulován silami zvnějšku, 
donucován, indukován, introjikován.  

Autonomii podporuje péče o seberegulaci: je to možnost otevřeně vyjádřit 
svá reálná cítění, motivy a vnímání sociálního kontextu. Takoví jedinci mají 
vnitřní rámec pro ověřování faktů (internal frame of reference), který pomáhá 
zvyšovat pozitivní vliv cítění a motivů. 

Druhým kořenem je pak povzbuzení ve volbě s ohledem na prožitky a 
aktivity: pokud má člověk svobodu volby, cítí se autonomní.  
 
 Autonomie vs. nezávislost 

Slovníky hovoří o autonomii a nezávislosti jako o synonymech, je však 
možno najít některé důležité diference. Autonomie je intrapersonální zkušenost 
s vůlí, nezávislost je interpersonální jev nezávislosti na druhých. Opozitum 
nezávislosti není heteronomie, ale závislost. Opozitum pro autonomii je 
heteronomie – závislost nebo řízení druhými.  

V situacích sociální opory závislost jednoho na druhém může být buď 
volní – volená, či řízená.  

Teenageři si mohou přát nebýt závislí na rodičích, jejichž pomoc obvykle 
chápou tak, jako by byli „na niti, provázku.“ 

Ryan a Lynch (1989) zkoumali vztahy dospívajících a rodičů. Pubescenti 
a adolescenti, kteří mají nízkou ochotu záviset na svých rodičích nebyli 
charakterizováni autonomií, ale odtržením, oddělením se (detachement, opak – 
attachement). 

Autonomie je asociována s pozitivními atributy, odtržení s množstvím 
maladaptivních prvků chování. Odtržení (detached) adolescenti měli nižší 
sebeúctu, menší schopnost lásky, byli více susceptibilní v komunitě vrstevníků. 
Zde nezávislost a autonomie mají spíše negativní důsledky.  

Autoři zkoumali také vztahy a spoje mezi rodičovským akceptováním 
dítěte a empatií a adolescentovým vnímáním užití rodičovské pomoci v případě 
potřeby.  

Ti, kteří cítili, že rodiče je více akceptují, byli také ochotni požádat rodiče 
o podporu v případě stresu.  

Pokud jedinec cítí, že takový vztah podporuje jeho autonomii, vnímá jej 
jako pozitivní a přinášející emoční podporu.  

Koestner a Loiser (1996) v této souvislosti přinášejí termíny reaktivní 
autonomie (reactive autonomy), která je charakterizovaná preferováním 
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tendence jednat bez nebo proti druhým a reflektivní autonomii (reflective 
autonomy), která je charakteristická vůlí a volbou při rozhodování. 

Při reflektivní autonomii se jedinci chovají více flexibilně, čestně a 
poctivě, při reaktivní autonomii pak spíše defenzivně a společensky nepatřičně. 
Nikoli pouze míra závislosti má implikace do autonomie, ale významný vliv má 
také míra kompetence.  
Ta patří k základním potřebám a vyjadřuje míru, ve které se jedinec cítí schopen 
efektivně zvládat úkoly, je si vědom úrovně svého zvládání věcí, je schopen mít 
vliv na svět.  

Prožitek kompetence nemá vliv jen na zvyšování sebeúcty, ale je také 
základem pro vnitřní motivaci a tak facilituje učení a vývoj.  

Úroveň kompetence je velmi závislá na věku: velmi zřetelně je to možno 
pozorovat u předškolních dětí: snaží se předvést všechno co umí a pokud jim to 
nejde, odhánějí pomocníky, i když to tito myslí dobře. Zde autoři přinášejí 
termín vnucená pomoc (assumptive help). Podstatou je nevyžádaná pomoc, 
přicházejí bez toho, aby saturovala potřeby toho, komu je určena. Psychologicky 
se zde mluví o stupni senzitivity pomáhajícího, jeho schopnosti vnímat potřeby 
druhého – schopnost odhadnout, zda pomoc je žádána či působí vtíravě, dotěrně.  

Sociální opora je jednou z potencialit, saturujících potřebu přináležitosti; 
pokud tento druh nevyžádané pomoci však jedinec prožívá jako vnucování, 
může naopak vyvolat u lidí všeho věku negativní reakce a může naopak saturaci 
této potřeby stěžovat. 

Specifickým problémem je zde pomoc, nabízená lidem nějak 
handicapovaným, především fyzicky. Tady se může jedinec, nabízející oporu, 
setkat i s velmi agresivní odmítavou reakcí a může to v něm vyvolat silný vnitřní 
konflikt.  

Jedinci nemají zájem záviset na někom, s nímž se necítí spojeni a 
v bezpečí. Ochota raných adolescentů záviset na rodičích, učitelích a přátelích 
nebo na někom jiném v emočně nabitých nebo obtížných situacích je velmi silně 
motivována pocitem bezpečí, které mu tito lidé skýtají. Pokud tomu tak není, 
mají tendence se odtahovat. 

Pubescenti a adolescenti, kteří pociťují pozitivní pouto k rodičům a mají 
ochotu na nich záviset, mají zároveň také tendenci vystupovat podobně i 
k učitelům a tím si postupně generalizují mezilidské vztahy i v dospělosti.Výše 
uvedení adolescenti pak vykazují vyšší hladinu motivace, mají pozitivnější 
techniky zvládání situací, plnější pocit integrace a identity.  

Naopak, pokud neprojevují ochotu k opoře, vykazují vyšší hladinu 
nepřizpůsobení jak k okolí, tak k sobě.  

Ochota nezáviset na nikom (potřeba přináležitosti je nějak poškozena a má 
charakter deprivace) přináší vyšší míru depresí a je negativně spojena s osobní 
vitalitou.  

Stupeň, v jakém mladí lidé jsou ochotni záviset na svých rodičích 
s ohledem na jejich jiné cíle jsou pozitivní funkcí vnímané autonomní opory od 
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rodičů. Ti, kteří se cítili silněji rodiči řízeni, jsou více závislí na vrstevnících či 
„na nikom“ v oblasti emoční opory, než na rodičích samých. 

Lidé z okolí jsou tedy vnímáni selektivně – kdo je senzitivnější k jejich 
potřebám, u něj hledají oporu a naopak.  

Pokud vnímá pubescent rodiče jako poskytujícího autonomii v rámci 
opory, má tendenci na něj dobrovolně a vědomě záviset, protože cítí, že rodič si 
jej všímá, je citově vřelý a přijímající (viz Rohner, 1980).  
 S modelem zdrojů sociální opory, copingu a psychologického 
přizpůsobování přicházejí Holahan, Moos a Bonin (1997). Vycházejí přitom 
z toho, že vztahy mezi sociální zdroji, životními stresory, coping strategiemi a 
psychologickým přizpůsobením mají pomoci předpovídat přizpůsobivost a 
predikci copingových odpovědí.  

Osobní a sociální zdroje mají vztah k následujícímu fungování přímo a 
nepřímo.  

Osobní zdroje obsahují osobní sílu, sebedůvěru, sebeúctu, dispoziční 
optimismus.  

Sociální zdroje jsou emoční opora a vedení a asistence členů rodiny, 
přátel a širší sociální sítě.  

Vztahy mezi sociální zdroji, životními stresory, coping strategiemi a 
psychologickým přizpůsobením: 

 

 
obr. 4. ze str. 177.  
 

Autoři dále na dvou skupinách studentů (N = 174) zkoumali rodinnou 
oporu při zátěži. Jedna skupina studentů o sobě hovořila jako o schopných řídit 
se v okamžicích zátěže událostmi pod kontrolou (říditelné), druhá se 
charakterizovala jako méně schopná řídit velké problémy, se kterými se setkala 
(události mimo osobní kontrolu, neříditelné). 
  

 

Osobní 
a sociální 
zdroje 

Základní 
psychologické 
přizpůsobení 

Životní 
stresory 

Adaptivní 
copingové 
strategie 

Psychologické 
přizpůsobení pro 
další období  
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Neříditelné stresory 

 
(ns v grafu =  nesignifikantní) 
obr. 5 

 
 
 
 

Říditelné stresory 
 

 
obr. 6 

 
Role copingu variuje jako funkce vyhodnocení události jako říditelné či 

neříditelné z hlediska dítěte, na kterého dopadá; jedná se o stupeň, ve kterém 
sociální opora podporuje coping a vztah mezi copingem a přizpůsobením.  

Když je jedinec konfrontován s říditelnou událostí, rodinný kontext 
podporuje adaptivní coping. Výběr copingové strategie pak predikuje změny v 
psychologickém přizpůsobení. Tím je podporován růst self-efficacy a z tohoto 
hlediska můžeme výše uvedený postup chápat i jako dobře fungující rodinnou 
výchovu – dítě se setká se stresující situací a rodina jej učí, jak s ní zacházet, jak 
si vytvářet a rozšiřovat schopnost adaptace na něj.  

Čas l 
Opora v rodině 

Čas 2 
Adaptivní coping 

Změny 
v psychologickém 
přizpůsobení 

ns ns 

0,41 

Čas l 
Opora v rodině 

Čas 2 
Adaptivní 
coping strategie 

Změny 
v psychologickém 
přizpůsobení 

0,58 

nc 

0,64 
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Když je událost vyhodnocena jako neříditelná, rodinný kontext není 
asociován s adaptivním copingem a coping není spojen s přizpůsobením. 
Rodinná pomoc zde jde přímo k psychologickému přizpůsobení: rodina zde tedy 
zasáhne přímo, využije svých zkušeností a strategií a přímo pomůže sejmout 
břímě, aniž by v tom okamžiku bezprostředně a vědomě uvažovala o nějakém 
cíleném výcviku.  

Vnímaná pomoc zvyšuje zde přímo pocit připojení, attachmentu a sociální 
integrace a zvyšuje tak individuální sebeúctu a sebecenu. Zde je možno najít i 
velmi silný prvek rodinné přináležitosti, ve které rodina automaticky 
„nastupuje“ pomoci při nemoci dítěte, operaci, rodinné ztrátě a při všech 
závažných změnách – odchod do internátu, na koleje, při rozvodu, při redefinici 
rodiny po něm apod. Zde tedy rodina „neučí“, ale přímo koná.  

Ondřejová a Koukola (2003) použili kratší verzi dotazníku Social Support 
Questionnaire, kterou vytvořil autorský kolektiv vedeným Irwinem G. 
Sarasonem. Dotazník byl do češtiny přeložen J. Křivohlavým (2001). Zkrácená 
verze Social Support Questionnaire – SSQ6 obsahuje šest otázek. Metoda je 
konstruována pro zjišťování dvou charakteristik sociální opory:  

1. druhu a počtu lidí, na které se může dítě či dospívající ve svém 
sociálním okolí obrátit, dostane-li se do těžké situace,  

2. míry spokojenosti daného dítěte či dospívajícího se sociální oporou, 
kterou mu poskytuje jeho stávající sociální zázemí.  

 
Dotazník SSQ6 byl administrován skupinově výběrovému souboru 1176 

respondentů (637 chlapců, 539 dívek). Šlo o žáky 10 základních škol (od třetí do 
deváté třídy), 10 středních škol a 1 vyšší odborné školy v oblasti severní Moravy 
a Slezska. Průměrný věk celého souboru byl M = 14,10 roků (SD = 2,80). 
Průměrný věk chlapců činil M = 15,2 (SD = 2,77) a dívek 14,6 (SD = 2,80). 

Dotazník zjišťuje mj. kvalitativní data a mapuje, které osoby považují děti 
a dospívající za svou sociální oporu. Ukázalo se, že soupis všech nositelů 
(zdrojů) sociální opory je relativně rozsáhlý (matka, otec, babička, kamarád, ale 
také domácí zvíře atd.). Seznam obsahoval 75 různých nositelů sociální opory. 
Jako nejobsazovanější zdroje opory se ukázaly: matka, rodiče, otec, 
kamarád/ka. Na relativně velkém vzorku autoři potvrdili roli rodiny jako oporu 
poskytující instituce a toto zjištění lze považovat nejen za psychologicky 
podstatné, ale také potěšitelné. O krizi rodiny se velmi diskutuje právě z pozice 
toho, co vlastně poskytuje. Výše uvedená data plně korespondující s jinými 
zjištěními a utvrzují nás tom, že role rodiny nedegraduje, je stále nejdůležitější 
pro zdravý vývoj jedince.  
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 PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ 
 
 
 Ve většině kultur si lidé pomáhají navzájem v řadě velkých či malých 
problémů. Tendujeme k tomu, že manifestujeme pomoc druhým jako 
civilizované sociální chování, jako komponentu morálního statusu jedince. 
Intuitivně však volíme od počátku našeho sociálního života spíše agresi, než 
prosociální chování: agrese slouží našemu Já, našemu univerzálnímu egoismu. 
Ale proč děláme věci pro druhé? Dostává se zde tedy do střetu egoismus, který 
je nám vlastní a který  vychází z psychického korelátu biologického 
sebezáchovného pudu a altruismus, který je naučeným  chováním.  

Jedním z vysvětlení může být osobní zážitek užitečnosti, sociální odměny 
druhými, uspokojení potřeby sebe-zájmu. Na druhé straně musíme připustit, že 
se chováme prosociálně ne pouze pro naši osobní  odměnu, ale také pro zájem o 
druhé pro ně samé.  

Jsme schopni rozlišit  mezi chováním, které pomáhá druhým a z něhož 
nemáme  „osobní zisk“, od chování,   které slouží spíše nám. Durkin ( 2001) 
rozlišuje mezi:  

• prosociálním chováním ( pomáháme druhým a máme z toho i sami 
dobrý sociální pocit, jsme odměněni)  

• altruismem, kde tuto odměnu při pomoci druhým neočekáváme a 
pro kterou to neděláme. Jinými slovy, motivací pro dobré chování 
k druhým může být řada, mezi nimi je tedy i altruismus.  

 
Prosociální chování  pak nacházíme v: dávání, sdílení, kooperaci a 

ochraně druhých.  
 
 

Prosociální chování a vývoj jedince 
 
Rané dětství 
 Jistá senzitivita v problémům, diskomfortu druhých se může objevit již 
v raném dětství. Ve skupině malých dětí ( 8-12 měsíců starých) reaguje zbytek 
skupiny pláčem na rozplakání se jednoho z nich. Durkin hovoří o vrozené 
empatické reakci na stres.  
 
Batolata a předškoláci 

Řadou pozorování a experimentů u dětí tohoto věku byla objevena jistá 
tendence k reciprocitě; dítě má tendenci se rozdělit o své hračky, vzájemně si je 
půjčovat, ale i bránit. Při sledování a dotazování 4-5 letých dětí bylo zjištěno, že 
ví, že pomáhají, že je to těší a že je to správné. Zde se již uplatnil socializační 
vliv okolí, které potencovalo zárodky prosociálního chování. Když byly děti 
dotazovány, proč pomáhají, odpovídaly: „on to potřebuje, on má hlad apod.“.  
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Tyto děti tak reagovaly více poté, co za podobné chování byly odměněny. 
Motivace potřebou druhého se objevila ve 24,5 % odpovědí těchto dětí; stejně 
tolik jich bylo motivováno pragmaticky- chci mu pomoci, abych byl potvrzen, 
odměněn. Motivace potvrzením, resp. odměnou je tedy  typická pro vznik 
prosociálního chování.  
 
Školáci 

Především v prvních letech školní docházky je prováděna řada různých 
měření prosociálního chování, jehož rozsah se u dětí v tomto věku jeví jako 
dosti konstantní a je již dobrým prediktorem  sociální adaptace každého dítěte. 
Děti, které mají nižší výskyt prosociálního chování k druhým bývají také více 
spolužáky odmítány a dostávají se do asociálních rolí, jak např. agresoři, 
šikanéři, tyrani druhých, zatímco děti s vyšším výskytem  prosociálního chování 
snadněji překonávají problémy ve svém chování.  
 V sourozeneckých vztazích je patrné, že mnoho předškolních dětí 
poskytuje emoční podporu mladším sourozencům. 
 
Adolescence 

V pozdním dětství a při nástupu adolescence se objevují prvky 
prosociálního chování již zřetelněji a toto chování v tomto období narůstá, i 
když v některých studiích jsou opsány případy opačné, kdy narůstá 
sebeprosazení na úkor druhých. Této rozpor je  především problémem měření 
chování:   děti  staršího školního věku jsou ještě dosti limitovány v sociální 
kognici a dosti na jejich chování působí sociální kontext ( všichni si pomáhají, 
sdílejí podobné, nebo jsou např. učitelem individuálně diferencováni 
v předvedení vlastního výkonu bez ohledu na druhé). Jedná se spíše o sociální 
očekávání sociálně dezirabilního  (sociálně žádoucího) chování, ve kterém jsou 
celkově v tomto věkovém období citlivější dívky, u kterých se vyvíjí vyšší 
stupeň empatie a prosociálního chování i zodpovědnosti, ale také jim narůstá 
pocit viny a deprese, pokud toto jejich očekávání prosociálního chování není 
prakticky naplněno.  
Ochotu pomáhat spolužákům zkoumali pomocí Lindova dotazníku Moral 
Helping Behavior na vzorku 185 žáků základní školy, ze 6. a 8. ročníku Mareš a 
Ludvíček (2003).  

Výsledky ukázaly, že zkoumaní žáci uvažují o pomoci spolužákovi, který 
se ocitl ve vážné situaci, a to více, než si my dospělí myslíme. Jako morální 
povinnost to cítí 78 % chlapců a 93 % děvčat. Většina žáků (63 % chlapců, 81 % 
děvčat) je ochotna pomáhat, chtěla by pomoci. Výsledky přinášejí tři aspekty, 
které nemusí korespondovat: 

- motivaci pomáhat spolužákovi 
- žákovu subjektivně vnímanou kompetentnost v daném vyučovacím 

předmětu 
- žákovu subjektivně vnímanou kompetentnost pomáhat druhému.  
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Právě u chlapců se může svářit motivace pomoci s pocitem jisté 
nekompetentnosti.  
Dle autorů se rýsuje vztah: jsem-li ochoten já pomoci, spíš vidím i ostatní jako 
ochotné pomoci.  
 
Dospělost 
 V dospělosti, ve které dosud nemáme dostatek odborných studií, dochází 
k dalšímu rozšíření a prohloubení sociálních rolí a také rolí pohlaví. Tradiční 
mužská role je chápána jako kompetitivní, asertivní, s potřebou vlastního 
hledání  životních cílů, starostí o rodinu; zatímco ženská role různé druhy 
pomoci a péče má již ve svém tradičním základu- blaho a pohoda těch, kteří na 
ženě  závisejí je chápána jako zásadní část ženské role. Mužská a ženská role se 
sbližují až ve starším věku, kdy muž a žena se stávají prarodiči.  
  
Teorie vzniku prosociálního chování 
 
Seznámíme se s třemi typy teorií: sociobiologickou, teorii sociálního učení a 
teorií sociálně kognitivní.  
 
Sociobiologická teorie:   
 
Mnohé vzorky prosociálního chování bývají objevovány v přirozeném prostředí 
ve formě  paradoxního sebeobětování: bažantí samice předstírá zlomené křídlo a 
vede svým pohybem predátora od svého hnízda, opice staví do řady silné samce 
proti slunci, aby tak vytvořili stín pro mláďata, starší Inuité se vzdávají 
posledního jídla pro mladší. Všechna tato chování nepřinášejí těm, kteří je 
produkují, žádný zisk a odměnu, podporují pouze přežití druhého a osobní oběť 
zvyšuje možnost přežití nejbližších a jejich genetického kódu. Zde pak oběť pro 
„vlastní rodinu, vlastní krev“  je vyšší než pro jiné, i když jsou např. členy tlupy, 
smečky či kmene. Nicméně se setkáváme také s obětí pro jiné, než rodově 
nejbližší. Sociobiologové to vysvětlují fenoménem recipročního altruismu(dnes 
pomohu já tobě, zítra ty mně).  Sociobiologové předpokládají, že se jedná o 
geneticky kódované informace, sloužící k přežití. Nabízí se však otázka, proč  
všichni jedinci nejsou stejně ochotni pomáhat druhým? Může to být rozdílnou 
sociální zkušeností s altruismem, situačními determinantami, různou hloubkou 
sociální kognice a emoční odpovědnosti.  
 
Teorie sociálního učení a prosociální chování 
 
 V těchto typech teorií se setkáváme se dvěma proudy: první preferuje  
učení pomocí  zpevnění( posilování) / trest, druhý  pak preferuje observační 
učení.  
Posilování vs. trest:  
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Základní premisou teoretiků sociálního učení je, že lidé  jsou organismem, 
hledajícím libost, odměnu a toto chování je motivováno získáním a zážitkem 
odměny.  

Tyto odměny mohou být vnitřní ( dobrý pocit z pomoci druhému), nebo 
vnější, které přicházejí zvenčí a potencují další a hlubší prosociální chování.  
Trest zde může rovněž působit paradoxně motivačně a to tehdy, když jedinec je 
potrestán za to, že se prosociálně nechoval nebo způsobil někomu strázně či 
bolest. Nicméně trest za přílišné prosociální chování jej pak může dobudoucna 
redukovat.  
 
Observační učení 
 Řada experimentálních studií demonstrovala fakt, že děti imitují 
prosociálně se chovající modely, pro které je charakteristická  mezilidská 
vřelost, pozitivní emoce k druhým. Významně častěji je pak napodobováno 
skutečné chování modelu ( pomáhám ti)  než pouhé prohlášení  ( pomohu ti).  
Model tedy učí děti tomu, co je chvályhodné a zároveň naznačuje, co je 
nesprávné a nehodné následování. Dále může zmírnit obavy, že „budu-li se 
chovat prosociálně, bude to na můj úkor- sice pomohu, ale sám ztratím“  
(rozdělit se o hračky, peníze, dárky).  Za třetí: model prezentuje subjektivní 
pozitivní prožitky z vlastního prosociálního chování ( „jsem rád, že jsem mu 
pomohl, že jsem se s tím rozdělil apod.“).  
Problémem při zkoumání prosociálního chování zůstávají subjektivní důvody, 
proč se člověk takto chová; motivace „ sebe-zájem,“  jakýmsi hedónským 
uspokojením z vlastní dobroty je pak poněkud kontroverzní.   
 
Teorie sociálně kognitivní 
 Tyto teorie vycházejí obvykle z piagetovského modelu vývoje a hovoří o 
sociální percepci a atribucích. Prosociální aktivity se opírají o fundamentální 
kognitivní procesy, jako je vnímání, řešení problémů, rozhodování, stejně jako o 
uvědomění si norem interpersonálního chování. Z hlediska vývojové 
perspektivy tedy vystupují otázky, týkající  se narůstajících kompetencí a jejich 
změn v průběhu vývoje. Sociálně kognitivní teorie tedy akcentuje  nárůst 
schopnosti prosociálního chování, postupného učení se a akceptování daných 
sociálních norem, nárůstu empatie a nakonec i sociálně kognitivním 
konsekvencím z pocitu „ je mi pomáháno“.   
Atribuce hrají v sebepohledu lidí jako pomáhajících či nepomáhajících značnou 
roli. Idea ochoty pomoci musí být v psychice internalizována, zvnitřněna a stát 
se součástí osobnosti. U dětí je idea pomoci, která je atributovaná a přechází do 
autoatribuce z hlediska motivace k pomoci větší, než vnější odměna za 
prosociální chování,  jak zjistil Perry (1980).   

V přísné verzi těchto teorií se setkáváme s tvrzeními typu: vývojový trend 
jedince je především pohybem od nelogického, egocentrického a sobecky 
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hedónského k fázi logické, empatické a morální. Tento pohyb z hlediska 
ontogeneze jedince jsme naznačili již výše.  
 
Sociálně kognitivní vývoj a normy prosociálního chování 
 Sociální psychologové identifikovali několik norem, které definují 
prosociální chování:  
Na prvním místě je norma sociální odpovědnosti  ( „měli bychom pomáhat těm, 
kteří to potřebují“.) Norma sociální odpovědnosti je nejčastěji spojována s 
rodiči, učiteli a všemi, kteří jako významní druzí působí v procesu socializace 
jedince.  
Dále pak  norma reciprocity („měli bychom pomoci těm, kteří nám pomohli“). 
Tato norma  sice hovoří o tom, že je hezké pomáhat druhým, ale málo zatím 
víme o tom, jak a kdy pomáháme dobrovolně a kdy pod vlivem učení a normy. 
Reciprocita je pak chápána jako pokus o pochopení pohnutky, motivu  druhého  
k tomu, že mi pomáhá.  Zde má velmi silný vliv, pokud je toto chování 
identifikováno jako dobrovolné ze strany pomáhajícího. Směrem k němu je pak 
reciprocita snadnější a častější.  
Pozn.: zde je možný kořen typicky českého uvažování: „on mi pomáhá, co tím ale skutečně 
sleduje!?“Toto sociálně patologické a u nás velmi rozšířené pátrání po „druhém“ ( a zřejmě 
„pravdivějším(!)“ plánu) nejen nedá vyrůst spontánním aktům pomoci, ale jejich zárodky 
může již v raném věku natrvalo zničit.  
 
Třetí je pak norma zásluh (deservedness: „pomáháme těm, kteří si to 
zaslouží“). Děti i dospělí tendují k tomu pomáhat spíše tomu, kdo se dostal do 
nesnází nikoli vlastní vinou, než tomu, kdo je v nesnázích díky vlastní lenosti či 
chybám.  
Např.: řidič je obviněn z toho, že neposkytl pomoc při havárii jiného auta. Bránil 
se tím, že řidič, který měl nehodu, jej předjížděl naprosto nebezpečně, před 
plnou čáru, zavinil si to nebezpečnou jízdou a pomoc si proto nezaslouží.  
 
Proč se tedy chováme prosociálně?  

Na tuto otázku se snaží odpovědět Batson ( 1994, podle Hogga a Vaughana,  
2002, s.539) 

1. Egoismus: prosociální akt přispívá k dobru tomu, kdo ho koná, kdo chce 
zažít materiální, sociální nebo osobní odměnu a naopak nechce být 
materiálně, asociálně nebo osobně potrestán. 

2. Altruismus: : prosociální akt přispívá k dobru druhých lidí. V aktu  
altruismu není obsažena implikace k reciprocitě- nečekám, že mi to bude 
oplaceno. Toto chování vzbuzuje úctu ve většině kultur. 

3. Kolektivismus: : prosociální akt přispívá k dobru sociální skupiny, kde je 
jedinec členem: rodina, etnická či jiná členská skupina. Nicméně blaho 
pro jednu skupinu může být zátěží pro jinou v jejím okolí.  

4. Principalismus: zde prosociální akt vychází z morálních principů, např. 
z Kantova kategorického imperativu.  
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Sociálně kognitivní vývoj a empatie 
 

Roli empatie  ve vývoji prosociálního chování je v posledním období 
v centru zájmu odborníků. Eisenberg a Mussen ( 1989) definují empatii jako 
zástupné vnímání  emočního stavu a podmínek druhého a dodávají, že tak jako 
geny spojují lidy fyzicky, empatie je spojuje emocionálně. Empatie je pak 
chápána, především u dospělých, jako jedna z nejsilnějších motivací 
prosociálního chování a je schopností vcítit se do druhého, do jeho emocí, 
myšlenek a postojů.  Je tedy emocionální odpovědí jedince na  problémy 
druhého.  

Empatie funguje  na principu podobnosti:  cítíme větší empatii k někomu, 
kdo je nám podobný a jehož problémy známe ( máme, měli jsme) taky.  

Vývojově se empatie začíná objevovat tehdy, kde jedinec  je schopen 
odlišit sebe od druhých ( cca kolem 3. roku věku). Znamená to sdílet něčí pocity, 
potřeby a rozpoznat, že druhý je jiný, než já a naučit se rozumět tomu,  co druhý 
potřebuje.  
Hoffman ( 1987) hovoří o čtyřech  stadiích vývoje empatie: 
Globální empatie: objevuje se u dětí tehdy, když jsou schopny rozlišit vlastní 
zážitek stresu od zážitku stresu druhých. Např. batole začne plakat, když pláčou 
děti kolem něj.  
„Egocentrická“ empatie: Když je dítě schopno rozlišit sebe a druhé, může  se 
již vcítit do druhého a nabídnout mu pozitivní řešení jeho problémů, které se 
jemu samému osvědčilo: např. 18 měsíční chlapec přivedl ke stejně starému 
plačícímu chlapci svou vlastní matku, aby ho utěšila,  i když matka plačícího 
chlapce byla přítomna.  
Empatie pro cítění, pocity druhého: předškolní  děti se stávají vnímavějšími 
 k faktu, že potřeby a pocity druhých dětí jsou odlišné od jejich vlastních; zde 
hraje důležitou roli vývoj slovníku dítěte, které je schopno podat informaci o 
stavu druhého a jeho prožívání: „on se praštil do kolena a moc ho to bolí“.  Děti 
tohoto věku jsou schopny o tom  hovořit i tehdy, když dítě, kterému se to stalo, 
není přímo přítomno.  
Empatie pro životní podmínky druhého: s tímto druhem empatie se setkáváme 
již ve školním věku dětí, které jsou schopny např. omluvit např. školní neúspěch 
spolužáka tím, že v jeho rodině je pět sourozenců, o které se musí starat, otec 
s nimi nežije apod.  
 
Sociálně kognitivní dimenze stavu „ je mi pomáháno“ 
  
 Je nepochybné, že každý je rád, když má kolem sebe lidi, kteří mu 
pomáhají, jsou vstřícní, chápou ho. Méně jsou už lidé spokojeni s tím, když cítí, 
že se bez pomoci neobjedou, že na věci sami nestačí a že je nutné, aby „ jim 
bylo pomáháno.“ Zde vystopuje do popředí i ohrožení vlastní důstojnosti 



 117 

šlechetností druhých. Pomáhající se v našich kulturách snaží minimalizovat 
tento negativní dopad např. tím, že svoji pomoc odprovází výroky: „to nestojí za 
řeč,  byla to jen maličkost apod.“   
 Ve vývoji prosociálního chování se objevují minimálně dvě fáze, ve 
kterých je jedinec citlivější na pomoc druhých: v dětství a ve stáří. V současném 
stavu bádání se prožitkům toho, komu je pomáháno, věnuje relativně málo 
pozornosti.  
 Nadler a Fisher ( 1986, podle Durkina, 1995) hovoří o tom, že se zde 
objevují potenciálně ambivalentní informace: na jedné straně je jedinec, 
přijímající pomoc, který je  rád, že je mu pomáháno, na druhé akt pomoci nese 
implicitní informace o jeho menších schopnostech zvládnout věc sám. 
  Tyto informace mohou variovat situace od situace, nicméně pokud je 
např. dítěti často pomáháno ( je mu tak opakovaně naznačována jistá jeho 
nekompetence), může to vést až k poruchám vývoje sebepohledu a 
autoatribucím typu: jsem neschopný, nikdy se to nenaučím, bez pomoci to nikdy 
nezvládnu apod.“  Takové dítě pak může být chápáno svým okolím, zvláště pak 
vrstevnickým, jako nekompetentní, nešikovné, neschopné. Zde můžeme najít i 
vývojový kořen tzv.  naučené bezmocnosti. 
 
Sociální kontext prosociálního chování 
 
 Vývoj prosociálního chování  je součástí socializačních praktik v rodině, 
podléhá situačním vlivům, je diferencován ve většině kultur podle pohlaví, jsou 
zde i mezikulturní rozdíly. Všechny tato skutečnosti  mohou mít vliv na 
individuální rozdíly v míře a způsobu prosociálního chování každého jedince.  
 
Rodina 
 Rodina je jedním z hlavních míst, kde se prosociální chování uplatňuje a 
vyvíjí: zde se lidé obvykle nejvíce cítí motivováni pomáhat druhým. V rodině 
má dokonce charakter závazku, povinnosti a vychází z rolí: rodiče je povinen 
pomáhat dítěti, sourozenci si musí pomáhat, je třeba pomoci prarodičům apod. 
Ve většině kultur je podobná povinnost vyžadována i u nevlastních dětí či 
rodičů. Poněkud méně je povinnost obvykle vyžadována k širším členům 
rodiny: bratranci, strýcové.  Tato skutečnost podporuje tvrzení sociobiologů o 
podpoře vlastního genového materiálu. Nicméně Rossi a Rossi ( 1990, podle 
Durkina, 1995) zdůrazňují více pozici  jedince v rodině než sdílený genetický 
materiál. Zde je tedy více zdůrazňována sociální role. Tito autoři dále 
zdůrazňují směr pomoci, která má také charakter vzorku chování, reflektujícího 
ekonomické rozdíly a status jedince v průběhu života. Pak rodiče častěji 
podporují finančně své dospělé dítě než naopak. 
 Řada studií přichází s asociací mezi  rodičovskými hodnotami a stylem 
péče o děti a prosociálním chováním dětí a jejich postoji k němu. Pak děti, které 
vykazují vysokou míru empatie a ochoty pomoci  vypovídají o tom, že se k nim 
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takto chovají jejich rodiče. Řada výzkumů potvrdila ( Main a George, 1985 aj.), 
že naopak děti zanedbávané neprojevovaly empatii k druhým, především 
k vrstevníkům při jejich problémech. Tyto děti spíše manifestovaly izolaci a 
agresivní tendence, zažívané od rodičů.  
 Ostatně v rodině se asi nejčastěji  o pomoci nejbližším více, než kde jinde 
mluví, a tyto verbální zprávy mohou podporovat prosociální cítění u dětí. U 
starších dětí, chovajících se prosociálně, bylo zjištěno ( Durkin, 2002), že pokud 
častěji vedly dialog s rodiči  o pomoci a vnímání druhých, facilitovalo to  dětské 
interpersonální a sociálně kognitivní zkušenosti s řešením problémů.  
 
Situační komponenty prosociálního chování 
 Latané a Darley ( 1970) provedli řadu velmi známých experimentů, 
nazvaných efekt náhodného diváka ( bystander). Základní otázku bylo, zda 
empatie pro problémy někoho jiného nebo spíše občanská odpovědnost vedou 
k intervenci v případě nebezpečí?  

Experiment probíhal tak, že v místnosti seděly „naivní subjekty“, pokusné 
osoby a vyplňovaly dotazníky.  Přitom byl do místnosti postupně filtrován kouř, 
který do 6 minut zaplnil místnost. Otázka byla, co budou lidé v místnosti dělat a 
jak dlouho jim bude trvat, než půjdou do nějaké akce. Předpokládalo se, že lidé 
se budou snažit najít nějaké řešení pozorováním a kontaktem s druhými.  
V jednom případě byla pokusná osoba sama. V druhém pak tato osoba seděla se 
spolupracovníky experimentátora a ti měli za úkol zcela ignorovat  přicházející 
kouř. Ve třetím případě byly v místnosti tři „ naivní subjekty.“  
 Subjekt, sedící s dvěma pomocníky experimentátora reagoval na kouř 
pozdě, pomalu a čekal dlouho, než opustil místnost. Zhruba stejný čas 
potřebovaly 3 naivní subjekty: Osamělý subjekt opustil místnost nejrychleji. 
Autoři interpretují  výsledky tak, že přítomnost jiných lidí inhibuje u  lidí  
reakci na nebezpečí; čím více lidí, tím pomalejší je odpověď na nebezpečí. Dle 
autorů zde pak dochází k tzv. difúzi odpovědnosti.  
 Již od dětství jsme cvičeni v tom, přihlížet k reakcím druhých ve většině situací. 
I to mohlo být příčinou chování naivních subjektů, stejně jako může být motivací 
i fakt, že  jedinec si není jist, zda on je tím pravým, který má zareagovat první, 
jedná se o jisté hledání kompetentního. 
 
Rozdíly pohlaví a prosociální chování 
 Sociální stereotypy předpokládají, že ženy jsou více emocionální, více 
senzitivní k potřebám druhých, na rozdíl od mužů, od kterých se více očekává 
jistá tvrdost a asertivita. Provedená zkoumání a experimenty však toto 
jednoznačné tvrzení ne vždy podporují.  
Např. pokud pokusné osoby měly rozumovou, vědomou kontrolu nad svým 
jednáním a uvědomovaly si,  že za to budou nějak ohodnoceny,  byly ženy 
v takovýchto případech více empatické a ochotné pomoci(možným 
vlysvětelením je skutečnost, že tím vlastně naplňovaly tradiční roli).   Když však 
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např. byly pokusné osoby vystaveny podobným situacím, kdy pozorovaly stres 
jiného člověka  a byly jim měřeny fyziologické hodnoty či faciální reakce, 
nenašly se mezipohlavní rozdíly. Někteří autoři ( např. Eagly a Crowley, 1986) 
přicházejí s myšlenkou, že sexuální rozdíly jsou dány také sexuálně typickou ( 
tzv. „mužskou“ či „ženskou“ situací). Např. při dotazu na pomoc motoristovi, 
který píchne pneumatiku, nebo je třeba mu pomoci s nákladem, když má 
problémy a silnici, se významně více angažovali muži; ženy v takovýchto 
případech více volají do garáží pro asistenci.  Jsou ale více ochotny dobrovolně 
strávit čas s handicapovanými dětmi, než muži.  

Obecně se tedy předpokládá, že tradice rolí mužů a žen v kultuře určuje o 
míru a formu prosociálního chování jako  uznávaného vzorku chování. U mužů 
se více  akcentuje jisté „hrdinství“ či rytířskost  (tedy akčnost), ženy jsou více 
povzbuzovány k sympatiím k druhým, jejich emocím a potřebám  (pocit 
společenství, sdílení).  
 Stereotypy byly pozorovány např. u matek s chlapci čí dívkami. Bylo 
zjištěno, že matky s dcerami ve věku 12-24 měsíců významně častěji referovaly 
o emočních zážitcích a stavech svých dcer než matky o stavech svých stejně 
starých synů. Rodiče častěji odměňují dívky za jejich prosociální chování než 
chlapce. Také ve většině kultur se předpokládá větší zodpovědnost dívek např. 
za mladší sourozence, větší podíl na domácích pracech, zatímco chlapci jsou 
více oceňováni za dobrodružství mimo domov ( nebojácnost, pomoc kamarádovi 
na táboře apod.).  
 
Mezikulturní rozdíly a prosociální chování 
 Všechny kultury obsahují v zásadě dvě organizační tendence: 
individualismus a kolektivismus a také je více nebo méně akcentují. Mnoho 
národů Západu tenduje více k individualismu, který zdůrazňuje více individuální 
odpovědnost a úspěch,  národy Východu  naopak preferují loajalitu, důvěru a 
kooperaci. Tyto kulturní orientace pak vedou k různým typům socializace: na 
jedné straně se zdůrazňuje samostatnost, sebedůvěra. Na druhé straně 
konformita. Pak můžeme pozorovat na jedné straně prosazující se jedince, 
„podivně nedostačivé v prosociálním vývoji“ ( Smith a Bond, 1994),  na druhé 
straně, děti lépe vychované, poslušné, podřizující se rodičům a autoritám, méně 
rozmarné a výbušné a méně fyzicky agresivní. Při srovnání předškolních dětí 
v Japonsku, Taiwanu a v americké Minnesotě Stevenson  (1991, podle Durkina, 
1995) zjistil, že prosociální odpovědi jako např. úsměv a přátelská gesta 
k vrstevníkům byla sledována u více než 70% Asiatů, pouze u 42 % Američanů.  
 Dále bylo sledováno a testováno chování  dětí různých kultur v úkolech, 
předpokládajících kooperaci. Bylo zjištěno, že děti všech kultur kooperují více 
tehdy, když jsou za to odměněny, když celá kooperující skupina je odměněna. 
Pokud je ale systém odměn individuálně strukturován a děti jsou odměňovány 
pouze individuálně, kooperují méně ( typické pro naše školství).  Dále bylo 
zjištěno v 11 státech světa, že děti vyrůstající v malých vesnicích více kooperují, 
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než děti městské. Městské prostředí více vede k rivalitě, soutěživosti u mladých. 
K podobným závěrům došli badatelé, sledující jedince, kteří se z malých, 
tradičních společenství ( Aborigin Australané, Kanadští Indiáni, Mexičtí 
Američané) stěhovali do měst. Tam, kde dochází ke změně z tradičného 
kolektivismu  spíše k individualismu ( např. Jižní Korea, Japonsko) se více 
objevuje „ sobeckost“a jiné  nepříjemné problémy.   
 
Závěrem: prosociální chování zůstává poněkud kontroverzním tématem lidského 
sociálního vývoje. Lidé pomáhají druhým, někdy přitom riskují osobní ztrátu či 
nebezpečí, někdy v potřebě získat ocenění druhými a prožitek vlastního 
potěšení. Je někdy obtížné rozplést složitý komplex motivů, naznačující, že jde o 
multideterminovanost. Lidé tendují k prosociálnímu chování  napodobováním 
modelů, pod vlivem situačních faktorů, sociokulturních standardů a norem, 
očekávají odměnu či trest; objevili jsem řadu odpovědí z oblasti sociálně 
kognitivních výzkumů, zdůrazňujících  vývoj schopností pochopit potřeby 
druhých a reagovat na ně vlastním chováním. Nicméně se stále jedná o oblast, 
která není často a systematicky podrobována zkoumání.  
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ZÁVĚR 

  

 V této publikaci měl čtenář možnost seznámit se se základními pojmy 
sociální psychologie, jejímu vztahu k ostatním disciplínám; našel zde nejstarší 
názory na sociální chování- nešlo nám zde o úplný výčet, všeho, co se historicky 
odehrálo, ale spíše o reprezentaci názorů na člověka a společnost, které 
neztratily nic ze své současnosti, i když uplynuly věky. Sociální psychologie žije 
dneškem, čerpá ze včerejška a snaží se upozornit na vývoj zítra. Nezastavuje se, 
resp. neutváří jen velké teorie, ale ověřuje v praxi, v životě, zda její závěry jsou 
či nejsou použitelné pro člověka jako společenskou bytost. Volí k tomu exaktní 
metodologickou výbavu: s ní jsme se setkali pouze implicitně v rámci 
popsaných experimentů. Metodologická výbava je však mnohem bohatší a 
čtenář má možnost se s ní seznámit ve specializovaných publikacích.  

 V úvodním slově byla řeč o zrcadle: pokud v něm čtenář viděl nejen sebe, 
ale i lidi okolo a přesto se dívá dál,  je na dobré cestě žít s druhými v kooperaci a 
s tolerancí k  okolí naplňovat svůj člověčí úděl.  

 

 

Hradec Králové, srpen 2005.
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