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Abstrakt: 

Filosof a psycholog Joshua Greene přišel s tzv. dual process theory, teorií morálního 

rozhodování, která v sobě snoubí racionalismus a intuicionismus. Říká, že během morálního 

rozhodování hrají svou roli jak nevědomé, emoční procesy, tak procesy vědomé a více 

racionální. Zároveň je spojuje s typem úsudku, ke kterému člověk dospěje. Rozhoduje-li se na 

základě intuice, častěji dojde k deontologickému úsudku a naopak převládne-li rozumové 

zpracování informací, dospěje spíše ke konsekvencialistickému úsudku. Svou teorii podpírá 

důkazy ze studií využívajících funkční magnetickou rezonanci i behaviorální data, a to 

především reakční čas a manipulaci s kognitivní zátěží. Tato práce kriticky teorii zkoumá a 

předkládá jak důkazy svědčící pro její platnost, tak i ty, které ji zpochybňují. Dále se věnuje 

jedné z možných aplikací poznatků o mechanismu morálního rozhodování u člověka, a to 

rozhodování o odpovědnosti a výši trestu pro obžalovaného v rámci trestního řízení. 

V empirické části nakonec předkládá návrh výzkumu, který sleduje roli emocí, konkrétně 

hněvu, během usuzování na odpovědnost člověka, který se dopustil přestupku či trestného 

činu, a následného vyměřování spravedlivého trestu. 

Klíčová slova: 

Dual process theory, morální rozhodování, konsekvencialismus, deontologie, trestání 

  



 

 

Abstract: 

The philosopher and psychologist Joshua Greene came up with a theory of moral judgement 

that integrates both rationalism and intuitionism – the dual process theory. It says that during 

moral judgement the unconscious, emotional processes as well as the conscious, rational 

processes play an important role. At the same time it binds together the process and the 

respective moral output. If the judgement is made based on intuition, it will be of a 

deontological type and on the other hand the controlled processing leads to a consequentialist 

judgement. He supports his theory with evidences from neuroimaging studies as well as 

behavioral evidences – mainly the reaction times and manipulation with cognitive load. This 

work examines the theory and presents evidences speaking in favor as well as against it. 

Furthermore, it is focused on one of the possible applications of understanding human moral 

judgement – assessing responsibility and determining an appropriate punishment for a 

perpetrator in a legal process. Specifically, in the empirical part, it proposes an experiment 

examining the role of emotions, specifically anger, in assessing the responsibility of a 

transgressor and in calculating the deserved punishment. 

Keywords: 

Dual process theory, moral judgement, deontology, consequentialism, punishment
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ACC – anteriorní cingulární kůra 

CRT – Cognitive Reflexion Test 

dlPFC – dorsolaterální prefrontální kůra 

DPT – dual process theory/teorie dvou procesů 

fMRI – funkční magnetická rezonance 

FPC – frontopolární kůra 

PCC – posteriorní cingulární kůra 
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WMC – kapacita pracovní paměti 
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Úvod 

Člověk je během jednoho dne vystaven nespočtu rozhodnutí, která musí učinit – ať už se 

jedná o maličkosti – jaké oblečení si vezme na sebe nebo co si dá k obědu, významnější 

rozhodnutí – kam pojede na dovolenou, jaké auto koupí, či rozhodnutí měnící z velké míry 

jeho život – do jaké práce nastoupí, s kým uzavře sňatek nebo zda bude mít děti. Ovšem na 

základě čeho se člověk rozhoduje? Je si vědom všech faktorů, které jeho konání ovlivňují? 

V poslední době se množí důkazy poukazující na lidskou iracionalitu – na fakt, že v mnoha 

situacích naše rozhodnutí řídí nevědomé procesy a k odůvodnění našeho jednání dochází až 

v momentě, kdy ho potřebujeme před někým obhájit. Tyto poznatky zásadně mění pohled na 

lidské rozhodování ve všech oblastech. Jednou z důležitých oblastí je také rozhodování 

v morálních otázkách. Morálka bývá asociována s rozumem – je ale morální usuzování 

opravdu založeno na rozumu? Či podléhá také v mnoha případech nevědomým vlivům? 

 Tyto otázky si odedávna pokládali morální filosofové a později i psychologové. Od 

čistě racionalistického pojetí člověka přes pohled na člověka jako bytost cele ovládanou 

emocemi se dostali k teorii spojující oba tábory. Jejím autorem je filosof a psycholog Joshua 

Greene a nese název dual process theory (dále jen DPT, česky teorie dvou procesů). Stěžejní 

myšlenkou je, že v morálním rozhodování mají svou důležitou roli jak emoce, intuice a 

celkově nevědomé procesy, tak rozumové uvažování a kontrolované zpracování informací. 

Záleží pak na konkrétní situaci a charakteristikách daného člověka, co převáží. Zároveň jde 

DPT ještě o krok dále a svazuje rozhodovací procesy i s konkrétním typem úsudku, ke 

kterému člověk dojde. Tvrdí, že pakliže se člověk rozhoduje na základě emocí, 

pravděpodobně dospěje k deontologickému úsudku, dle nějž je porušení určitého pravidla – 

například způsobení zranění – vždy špatné bez ohledu na celkové dopady daného chování. 

Naopak rozumové uvažování povede ke konsekvencialistickému úsudku, který povoluje újmu 

za předpokladu, že výhody činem získané převáží způsobené škody. Existuje mnoho studií 

svědčících pro platnost DPT, má však zároveň i své odpůrce zdůrazňující problematičnost 

některých tvrzení. 

 První silné důkazy hovořící pro platnost DPT se opíraly o studie za použití 

neurozobrazování, konkrétně funkční magnetické rezonance (fMRI). Na základě mozkových 

oblastí aktivovaných u jednotlivých dilemat a rozhodnutí usuzují na přítomnost nevědomých 

emočních procesů, či vědomého racionálního zvažování situace. Ovšem vzhledem k tomu, jak 

omezené vědomosti máme o fungování mozku je toto usuzování na probíhající procesy dle 
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aktivace velmi problematické. Další významnou skupinou důkazů jsou výsledky ze studií 

s pacienty s poškozením ventromediální prefrontální kůry, u kterých se předpokládá oslabená 

emoční reakce, a tudíž nárůst konsekvencialistických úsudků. Nicméně kognitivní a emoční 

deficit je u těchto osob natolik rozsáhlý, že si nemůžeme být jisti mechanismem řídícím jejich 

rozhodování. Třetí velkou skupinou důkazů a kritiky jsou data reakčních časů, a jak se reakční 

čas mění v závislosti na kognitivní zátěži. Hlavní ideou je, že pakliže jsou 

konsekvencialistické úsudky spojeny s kontrolovanými procesy, kognitivní zátěž povede 

k omezení kognitivní kapacity, a tudíž k pomalejším úsudkům a k vyššímu výskytu 

deontologických závěrů. 

 K čemu nám vůbec může být užitečné pochopit mechanismus stojící za morálním 

hodnocením činů? Kromě lepšího pochopení sebe sama a druhých lidí je zde také významná 

oblast, ve které má morální hodnocení silný dopad na životy druhých, a tou je oblast trestně-

právní.  V průběhu soudu hodnotíme míru špatnosti činu spáchaného obviněným a na základě 

toho mu udělíme či neudělíme trest. Rozhodujeme se v těchto chvílích racionálně?  Jsou 

důvody, kterými ospravedlňujeme naše rozhodnutí opravdu těmi důvody, co nás k hodnocení 

přivedly?  

 Za cíl své bakalářské práce jsem si vytyčila kritické představení DPT. V první části 

práce se budu postupně věnovat hlavním argumentům svědčícím pro její platnost i těm, které 

ji zpochybňují. Na to navážu částí zasazující DPT do kontextu rozhodování o potrestání 

viníka, čemuž se dále budu věnovat v empirické části. Ta bude zkoumat význam emočního 

prožívání (konkrétně hněvu) v rozhodování o trestní odpovědnosti a výši zaslouženého trestu. 

Vzhledem k novosti teorie a k existenci velmi omezených zdrojů v českém jazyce věřím, že 

práce bude přínosem pro českou odbornou veřejnost. 
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1. Cesta morální psychologie k dual process theory 

Studium morálky spadalo dlouhou dobu do oblasti filosofie. Existovaly zde dva hlavní 

proudy, a to nativismus, který hlásal, že morálka je vrozená a jejímž zastáncem byl Charles 

Darwin, a empirismus v čele s Johnem Lockem, který tvrdil, že morálku získáváme učením a 

zkušeností. V 60. letech 20. století se s rozvojem vývojové psychologie přidal třetí směr – 

racionalismus, dle kterého děti samy k morálce dospívají a procházejí si postupně určitými 

vývojovými stupni. Představitelé tohoto proudu byli zejména psychologové Jean Piaget a 

Lawrence Kohlberg. Jejich teorie, že morální rozhodování je zejména záležitostí rozumového 

vývoje, byla ještě donedávna obecně přijímaná. Ke konci 20. století se vědci začali o morálku 

zajímat více. Kohlbergův žák Elliot Turiel upozornil na to, že děti nevnímají všechna pravidla 

stejně, ale že rozlišují společenské konvence, které platí na základě dohody, a morální 

pravidla, která mají univerzální platnost a zejména zakazují ubližovat druhým lidem (Haidt, 

2013). Jeho poznatky kritizoval později Richard Schweder s tím, že jsou aplikovatelné na 

individualistickou evropskou a severoamerickou společnost, nicméně že ve východní 

kolektivistické kultuře, kde je kladen větší důraz na skupinu, může být struktura morálky 

odlišná. Provedl tedy mezikulturní výzkum v USA a v Indii, napříč společenskými vrstvami i 

věkovými skupinami. Výsledkem studie bylo zjištění, že v Indii na předpisy chování, jež by 

na západě byly považovány za pouhé sociální konvence, nahlížejí jako na otázky morálky 

(např. je morálně nepřípustné, aby se žena po vykonání velké potřeby před vařením 

nepřevlékla či aby 25letý syn oslovoval otce jménem). V USA společenské normy rovněž 

určujívnímání toho, co je správné a špatné, nicméně je v nich větší důraz na svobodu jedince 

oproti sounáležitosti s komunitou. Obyvatelé USA své úsudky často zdůvodňovali tím, že 

člověk má právo se takto chovat, a to by mu nikdo neměl brát (např. když si chce dát vdova 2-

3x týdně rybu, což je v Indii považováno za mravní přečin). Schwederovy poznatky poukazují 

na to, že morálka je do velké míry ovlivněna kulturou a že morální uvědomění se vytváří 

vrůstáním jedince do jeho kultury (Haidt, 2013).  

Dalším významným badatelem na poli morální psychologie je Jonathan Haidt, který se 

proslavil zejména svou teorií morálních základů. Ačkoli k závěrům, zda je chování přijatelné 

či nikoli respondenti dospěli poměrně rychle, zdůvodnění jim trvalo delší dobu. Z toho Haidt 

usoudil, že k soudu dospíváme leckdy nevědomě a k jeho racionalizaci dochází až později, 

když se snažíme svůj postoj před někým obhájit (Haidt, 2013). Někdy ani nejsme schopni 

pádného vysvětlení a i přesto, že jsou naše argumenty vyvráceny druhou stranou, stále trváme 

na svém rozhodnutí, protože vnitřně cítíme, že to tak má být, jen nevíme proč. Tato situace, 
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kdy nejsme schopni racionálně zdůvodnit své rozhodnutí, se nazývá morální ochromení. Ve 

své teorii tudíž dává za pravdu nativistům a tvrdí, že morálka se u člověka tvoří z vrozených 

morálních intuicí ohledně toho, co je nechutné či neuctivé (Haidt, 2013). 

 Jonathan Haidt také rozpracoval velmi zajímavou a užitečnou metaforu slona a jezdce. 

Slon zde představuje automatické procesy rozhodování zahrnující emoce či intuici. Jezdec je 

zosobnění rozumu, kontrolovaných a vědomých rozhodovacích procesů. Ačkoli to může 

vypadat, že jezdec slona ovládá, není tomu tak. Slon je oproti němu mnohem větší a silnější, a 

proto často dosáhne toho, co si zamane, aniž by mu v tom jezdec mohl zabránit. Ten poté ale 

plní roli mluvčího a zdůvodňuje chování slona, aniž by vždy věděl jeho pravé příčiny (Haidt, 

2006). 
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2. Dual process theory 

Filosof a psycholog Joshua Greene se pokusil o syntézu dvou dosavadních protikladných 

táborů, a to racionalismu a intuicionismu. Tvrdí, že během morálního rozhodování používáme 

jak intuici, tak rozum, ale záleží na konkrétní situaci a jejích okolnostech, co v rozhodování 

převáží. Se způsobem zpracování informací pak pojí i typ úsudku, ke kterému dojdeme. 

Úsudek může být konsekvencialistický/utilitaristický nebo deontologický. 

Konsekvencialismus se rozhoduje dle následků, které konání bude mít. Jednání posuzuje na 

základě jeho důsledků a vyhodnotí ho jako dobré, pokud jsou jeho důsledky alespoň stejně 

dobré jako důsledky alternativního chování. Pakliže se hodnotí užitečnost důsledků, mluvíme 

o utilitarismu. Konkrétně v morálních otázkách se snaží o maximalizaci užitku a minimalizaci 

ztrát. Tento způsob uvažování svazuje DPT s řízenými procesy zpracování informací, tedy 

s rozumem a myšlením, tzv. systémem 2. Deontologie oproti tomu dává velký důraz na 

morální pravidla a řídí se především pravidlem, že způsobit újmu za jakýchkoli okolností je 

špatné. Dle Greene souvisí s automatickým zpracováním informací – intuicí a emocemi, tzv. 

systémem 1 (Greene, 2007). 

2.1 Trolleyology 

Většina výzkumů, které se zabývají morálním rozhodováním, pracují s tzv. trolley dilematem 

a jeho obměnami. První verze (switch) vám předestře situaci, kdy jste poblíž kolejí, na 

kterých leží pět přivázaných osob, a po kterých zanedlouho přejede vlak. Vy máte možnost 

přehodit výhybku na kolejnici, a tak přesměrovat vlak na vedlejší kolej, kde leží pouze jeden 

člověk. Uděláte to? Druhá verze (footbridge) je velice podobná, ovšem vy stojíte na mostě 

nad kolejemi, spolu s velice objemným člověkem s obrovským batohem, který by svou vahou 

mohl vlak zastavit, a tak zachránit oněch pět osob ležících na kolejích, ovšem sám by zemřel. 

Strčíte do zmíněného člověka s batohem? Lidé obvykle soudí, že je přijatelné přehodit 

výhybku, ovšem už není přijatelné shodit muže z mostu (Greene et al., 2001). Trolley dilema 

bylo vymyšleno filosofy (Thomson, 1985), kteří na něm dokazovali, že lidé se intuitivně 

rozhodují o správnosti jednání odlišně v situacích, které se z věcného hlediska zdají být 

totožné (v obou případech jde o zabití jednoho člověka pro záchranu pěti). Obecně se jedná o 

souboj mezi deontologickým a utilitaristickým přístupem. Morální psychologie se snaží 

pomocí systematického zkoumání proměnných a manipulace s jednotlivými faktory 

zodpovědět otázku, co přesně za odlišností lidského rozhodování v těchto situacích stojí. 

Užívá se jich právě díky snadné manipulaci s jednotlivými aspekty a zároveň poskytnutí 

člověku jen velmi omezené škály jednání. 
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Používané varianty dilematu nemusí vždy zahrnovat muže na kolejích a jedoucí vlak, 

nicméně se drží podobného schématu. Vždy se jedná o případy, kdy smrt či poškození jedince 

vede k záchraně či velké výhodě pro více lidí. Dilemata se mohou lišit v tom, zda je oběť 

zároveň prostředkem k záchraně (jako u footbridge), či zda je její smrt/poškození vedlejším 

důsledkem akce nutné k záchraně (jako u switch, kde oběť zemře v důsledku odklonění 

vlaku). Možnou obdobou switch je případ, kdy jste nočním hlídačem v nemocnici, když 

nehoda ve vedlejší budově způsobí požár šířící se ventilačním systémem. Pokud nic 

neuděláte, požár se dostane do pokoje, kde leží tři pacienti a zabije je. Můžete však odklonit 

požár do vedlejší místnosti, kde leží jeden pacient. Je pro vás přijatelné odklonit požár a 

způsobit smrt jednoho, abyste zabránil smrti dalších tří pacientů? Naopak obdobou footbridge 

může být tzv. crying baby dilemma, kdy jste v situaci, že vaší vesnici napadli cizí vojáci, kteří 

mají rozkaz zabít všechny zbývající obyvatele. Vy se s pár dalšími lidmi ukrýváte ve sklepě 

jednoho z domů, zvenku slyšíte zvuky blížících se vojáků. Najednou začne vaše dítě nahlas 

plakat. Dáte mu ruku na pusu, aby nebylo slyšet. Pakliže dáte ruku pryč, dítě svým křikem 

vzbudí pozornost vojáku, a ti vás a všechny ostatní zabijí. Když necháte ruku na ústech dítěte, 

udusíte ho k smrti. Je oprávněné udusit vaše vlastní dítě, abyste zachránili sebe a ostatní 

obyvatele vesnice? (Greene et al., 2001) 

 Situace podobnéswitch, kde nedochází k přímému fyzickému kontaktu s obětí, jsou 

obecně nazývány jako neosobní a častěji bývají souzena jako oprávněná. Oproti tomu situace, 

kdy konání zahrnuje přímý kontakt s obětí a člověk cítí přímou odpovědnost za svůj čin, jsou 

nazývána jako osobní, či tzv. up close and personal a častěji se setkávají s negativní reakcí 

(Greene et al., 2001). Pro to, aby bylo dilema označené jako osobní, musí splňovat tři kritéria: 

(a) akce pravděpodobně povede k vážné tělesné újmě (b) na konkrétním člověku/členu 

skupiny/skupině lidí, (c) kdy toto ublížení není výsledkem odklonění existující hrozby. 

Zjednodušeně se dá říci, že osobní dilemata se řídí schématem „me hurt you“ („já ubližuji 

tobě“). Nicméně se ukázalo, že toto rozlišení není přesné a nepredikuje morální hodnocení 

činu (Hauser, Cushman, Young, Kang-Xing, & Mikhail, 2007). V reakci na to později přišel 

Greene s kolegy s faktorem tzv. personal force (osobní síly), který definují jako sílu, která má 

přímý účinek na druhého a je způsobena svaly činitele, jako například pokud do druhého 

člověka strčí rukou či předmětem, který v ruce drží (Greene, Cushman, Stewart, Lowenberg, 

Nystrom, & Cohen, 2009). Přítomnost personal force by měla predikovat rozhodnutí, že daný 

akt není morálně ospravedlnitelný, tudíž by měla být svázána s deontologickým uvažováním. 

Během testování tohoto faktoru se však ukázalo, že personal force má efekt na morální 

hodnocení pouze pokud se vyskytuje v situacích, kdy ublížení druhému je prostředkem 
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k dosažení cíle, například u footbridge dilematu, kde shozený člověk má svým tělem zastavit 

rozjetý vlak (Greene et al, 2009). 
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3. Kritické hodnocení dual process theory 

DPT staví ve velké míře na poznatcích z neurozobrazování, nicméně také hledá oporu 

v behaviorálních datech. Vzhledem ke skutečnosti, že je to poměrně nová teorie, vzbuzuje 

rozruch, a tudíž se najde mezi vědci mnoho jejích zastánců, ale i odpůrců. V následujících 

kapitolách představím nejvýznamnější evidence svědčící pro platnost teorie, spolu se 

studiemi, které je zpochybňují. 

3.1 Evidence z neurozobrazovacích studií 

Provázanost typu úsudku a procesů, které nám k němu pomáhají, dokazoval Greene s kolegy 

na výzkumech s použitím neurozobrazovacích technik, konkrétně funkční magnetické 

rezonance (Greene, Sommerville, Nystrom, Darley,& Cohen, 2001; Greene, Nystrom, Engell, 

Darley, & Cohen, 2004). Zjistili, že u dilemat typu footbridge, které bychom zařadili do 

kategorie „up close and personal“, jsou více aktivované mozkové oblasti spojené s emocemi –

amygdala, mediální prefrontální kůra,mediální část gyrus frontalis,posteriorní cingulární kůra 

aangulární gyrus (Maddock, 1999) oproti dilematům typu switch, která jsou intuitivně 

neosobní, nebo ne-morálním dilematům. Nižší aktivita byla naopak zaznamenána v oblastech 

pravého středního gyrus frontalis a parietálního laloku, což jsou dle Smith & Jonides (1997) 

oblasti asociované s pracovní pamětí. Signifikantní rozdíl objevili také dle předpokladu u 

reakčního času – lidem trvalo výrazně déle označit shození člověka s batohem z mostu za 

přijatelné (jednalo se o odpověď nekongruentní s emoční reakcí) než označit toto chování za 

nepřijatelné. U zbylých dvou typů dilemat (trolley a ne-morální) podobný rozdíl nebyl 

zaznamenán. Greene et al. z toho usuzovali, že probíhají procesy podobné jako při Stroopově 

úloze, kdy se během kognitivně náročného úkolu dostávají ke slovu i automatické procesy (v 

tomto případě emoce). Podobnost procesu, který se odehrává v mozku, potvrzují opět i 

snímky z neurozobrazování. U switch dilematu byla zpozorována vyšší aktivita 

v dorsolaterální prefrontální kůře (dlPFC). Podobné snímky získal už dříve během sledování 

mozkové aktivity u Stroopovy úlohy také vědec Jonathan Cohen. Vysvětluje to tak, že dlPFC 

používá explicitní pravidla pro rozhodování (např. „Pojmenuj barvu“ u Stroopovy úlohy, či 

„Zachraň co nejvíce životů“ u switch dilematu) a umí tak přemoci soupeřící impulzy („Přečti 

slovo“ či „Zabít člověka je špatné“). Pokud se v trolley dilematu rozhodneme utilitaristicky, 

musíme vždy potlačit hlásek, který nám říká, že úmyslně zabít člověka je špatné. Proč ale ve 

footbridge dilematu dlPFC stejně nepřevládne a většina lidí by člověka z mostu neshodila? 

Osobní blízkost s obětí, fakt, že bychom se jí měli fyzicky dotknout, pravděpodobně spustí 
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natolik silnou emoční reakci vyslanou z ventromediální prefrontální kůry (vmPFC), že 

přehluší i příkaz od dlPFC (Greene, 2013). 

3.1.1 Role ventromediální prefrontální kůry 

Aby mohl Joshua Greene podpořit hypotézu, že vmPFC hraje tak významnou roli 

v rozhodování u morálních dilemat, rozhodl se využít několik studií s lidmi, kteří mají tuto 

oblast poškozenou. Známým případem je osud Phinease Gage – dělníka, kterému při práci na 

stavbě projela hlavou železná tyč. Jako zázrakem úraz přežil, všechny kognitivní funkce byly 

zachovány, došlo ale k naprosté změně v jeho osobnosti. Stal se neuctivým, hrubým, 

nezodpovědným mužem, který se choval velice impulzivně a bez ohledu na potřeby druhých 

lidí (Damasio, 1998). Poškozena u něj byla právě oblast ventromediální prefrontální kůry. 

Díky jeho případu se pak zjistilo, že poškození této oblasti způsobuje narušené emoční 

prožívání, zejména pocit viny a empatii (Damasio, 1998). V roce 2007 otestovali Koenigs, 

Young, Adolphs, Tranel, Cushman,& Hauser šest pacientů s fokální lézí v oblasti vmPFC. 

Kontrolní skupinou byli jak lidé bez jakéhokoli poškození mozku, tak lidé s poškozením 

v jiné oblasti. Nechali je odpovědět na morální dilemata, která ve svých výzkumech používá 

Greene. Výsledky ukázaly, že tito pacienti odpovídají na neosobní morální dilemata (typu 

switch) stejně jako většinová společnost, ovšem v osobních dilematech (footbridge) byli 

daleko svolnější k emočně averzní reakci – tzn. shodit člověka z mostu, pokud by tím dosáhli 

většího celkového počtu zachráněných životů. Nepředstavujme si ale tyto pacienty jako 

naprosto bezcitné roboty. Jejich odpovědi se totiž lišily právě u tzv. vysokokonfliktních 

situací, kdy ublížení jednomu člověku mělo přinést dobro pro více jiných lidí. U tzv. 

nízkokonfliktních situací, kdy ublížení jednomu člověku mělo přinést dobro pro jednoho 

jiného člověka (např. odhození novorozeně do kontejneru za účelem vyhnutí se finanční 

zátěže, kterou péče o dítě přináší) vykazovali stejné odpovědi jako většinová společnost – 

nesouhlas s jednáním. Rozdíl byl i v reakčních časech – odpovědět na vysokokonfliktní 

dilemata jim trvalo značně déle než na druhý typ. Očividně tedy i tito pacienti mají funkční 

morální normu, že ublížit druhému pouze za účelem vlastního zisku, je špatné. V případě že 

jde ale o konflikt více morálních norem, jejich emoční reakce je oslabená, a tudíž se rozhodují 

spíše konsekvencialisticky. Ke stejnému závěru dospěla i paralelně probíhající italská studie 

(Ciaramelli, Muccioli, Làdavas, & di Pellegrino, 2007). Výsledky tak podporují teorii, že 

vmPFC hraje klíčovou roli v rozhodování u morálních dilemat, konkrétně že podporuje 

zapojení emoční reakce a narušuje tak pouhé zvažování zisků a ztrát. 
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 Nicméně aby se výsledky daly považovat za důkaz ve prospěch DPT hypotézy, že za 

utilitaristickými rozhodnutími stojí kognitivní kontrola řízena z dlPFC a za ne-

utilitaristickými rozhodnutími emoční odpověď spuštěna v mediální PFC, je potřeba dokázat 

dvojitou disociaci. Ta by měla prokázat větší výskyt utilitaristických rozhodnutí mezi lidmi se 

selektivním poškozením vmPFC a zároveň větší výskyt emočních rozhodnutí (ne-

utilitaristických) u lidí se selektivním poškozením dlPFC nebo laterální frontopolární kůry 

(FPC). Mozková oblast laterální FPC byla totiž v předchozí studii Greene et al. (2004) na 

základě funkční magnetické rezonance identifikována jako klíčová při dělání utilitaristických 

rozhodnutí (autory popsána jako anteriorní dlPFC). Ovšem ve studii Koenigs et al. (2007) 

měli čtyři ze šesti lidí s poškozením vmPFC také poškozenou tuto oblast. Tudíž se nejednalo 

o selektivní poškození vmPFC, a tudíž nemůžeme brát výsledek za podporující DPT.  

 Dalo by se tedy říci, že za jejich utilitaristickým rozhodováním stojí celková emoční 

oploštělost? Studie Koenigs & Tranel (2007) tvrdí, že to není pravdivé tvrzení. Pacienti 

s poškozeným vmPFC se měli rozhodovat ve strategické hře Ultimatum Game. Podstatou této 

hry je rozdělit 10 dolarů mezi dva hráče. Jeden dá nabídku, ten druhý může nabídku přijmout 

nebo odmítnout. Pakliže odmítne, nikdo nedostane žádné peníze. V této situaci lidé 

s poškozeným vmPFC častěji odmítali nevýhodné nabídky rozdělení peněz, což je 

z ekonomického hlediska silně iracionální. Zdá se, že tato volba je naopak podpořena pocity 

nespravedlnosti a naštvání na spoluhráče, a tak mu to chtějí oplatit reakcí „pokud já nemohu 

mít taky hodně peněz, tak nebudeme mít nikdo nic“. Na základě těchto výsledků se zdá 

nesprávné říci, že lidé s poškozeným vmPFC mají oploštěné emoce.  

 Moretti, Dragone,& di Pellegrino (2008) ale této studii oponují. Aby otestovali 

vysvětlení, že za odmítáním neférových nabídek stála zvýšená negativní emoční reakce, 

zreplikovali studii spolu s dalšími dvěma podmínkami. Kromě klasické verze Ultimatum 

Game, kdy nabídky dává lidský spoluhráč, zapojili verzi, kde nabídky byly náhodně 

generovány počítačem (hráči o tom byli informováni) a poslední verzi, kdy nabídky 

přicházely od člověka, ale peněžní odměna byla okamžitá a hráči ji měli během hry na očích. 

Moretti, Dragone,& di Pellegrino vycházeli ze studií, které prokázaly klíčovou roli vmPFC 

v organizaci chování za účelem dosahování vzdálených či abstraktních odměn a cílů (Kable & 

Glimcher, 2007; Damasio, 1998). Navrhli alternativní vysvětlení výsledků Koenigs & Tranel 

(2007), a to, že za odmítáním stojí právě neschopnost zpřítomnit si odměnu, která 

momentálně není na dosah a mluví se o ní pouze abstraktně (v klasické verzi Ultimatum 

Game jsou hráčům peníze vypláceny až po skončení všech kol). Výsledky jejich hypotézu 
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potvrdili – lidé s poškozeným vmPFC odmítali signifikantně častěji nevýhodné nabídky 

pouze ve verzích, kde peněžní odměna nebyla fyzicky přítomna. V poslední verzi se chovali 

stejně jako kontrolní skupina sestávající ze zdravých subjektů a z lidí s poškozením mozku 

v jiné oblasti než vmPFC. Zároveň v posuzování subjektivního vnímání pocitů férovosti a 

naštvání se skupiny signifikantně neodlišovaly. Kromě toho také měřili elektrodermální 

aktivitu, která se ukázala být zvýšená u neférových nabídek pouze u kontrolní skupiny. 

Nepřítomnost elektrodermální aktivity u lidí s poškozením vmPFC zaznamenala také studie 

Moretto, Làdavas, Di Pellegrino, & Mattioli (2010). Oproti kontrolní skupině, která při činění 

utilitaristických rozhodnutí u dilemat zahrnujících personal force vykazuje vysokou 

elektrodermální aktivitu, tito lidé nemají prakticky žádnou. To opět podporuje hypotézu, že 

lidé s poškozeným vmPFC mají narušené emoční prožívání, jelikož elektrodermální aktivita 

je jedním z faktorů, kterými se emoční reakce sleduje. 

  Další námitkou, která se objevila v reakci na studii Koenigs et al. (2007) byl špatný 

výběr dilemat. Kahane & Shackel (2008) požádali profesionální morální filosofy, aby 

kategorizovali zvolené scénáře morálních dilemat. Ti označili pouze 45 % neosobních a 48 % 

osobních dilemat jako zahrnující konflikt mezi utilitaristickou a ne-utilitaristickou možností. 

Aby bylo možné říci, že lidé s poškozením vmPFC mají „utilitaristický mozek“, musely by 

všechny scénáře zahrnovat utilitaristickou (řízenou principem užitečnosti) a ne-utilitaristickou 

možnost (řízenou poslušností normě, sociální povinností). Kritizovali také, že rozdělení na 

vysokokonfliktní a nízkokonfliktní scénáře bylo utvořeno na základě behaviorálních dat a 

nikoli na základě obsahu samotného (experti označili pouze 8 ze 13 vysokokonfliktních 

scénářů za jasné případy utilitaristické volby). Koenigs s kolegy (2008) na tuto kritiku 

reagovali zrevidováním výsledků na základě doporučení a dospěli opět ke stejným výsledkům 

podporujícím tzv. utilitarian bias u lidí s poškozeným vmPFC. 

 Co můžeme ze zmíněných studií s lidmi s poškozením ventromediální prefrontální 

kůry usoudit? Jejich emoční prožívání je oslabené, pravděpodobně nejen v oblasti sociálních 

emocí, ale celkově. Zároveň mají narušenou schopnost regulace chování za účelem dosažení 

abstraktních, budoucích odměn a cílů. Nicméně jejich kognitivní a emocionální narušení jsou 

natolik komplexní, že nemůžeme s jistotou říci, co přesně stojí za jejich utilitaristickým 

rozhodováním. K jasnému důkazu mluvícímu ve prospěch teorie chybí dokázání dvojité 

disociace. 
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3.1.2 Specificita mozkových oblastí 

Podíváme-li se blíže na mozkové oblasti, které Greene et al. (2004) identifikují jako klíčové 

pro emoční či kognitivní zpracování informací a následně dospění k morálnímu hodnocení, 

zjistíme, že nemáme k dispozici dostatek důkazů, abychom si mohli být jisti specificitou 

jejich fungování.  

 Jako emoční označuje tyto oblasti: mediální prefrontální kůru, posteriorní cingulární 

kůru, precuneus, superiorní temporální sulcus/temporoparietální junkci a z limbických oblastí 

zejména amygdalu (Greene et al., 2004). Meta-analýza (Kober, Barett, Bliss-Moreau, 

Lindquist, & Wager, 2008) nepotvrdila specifickou roli ani jedné ze zmíněných oblastí. 

Například posteriorní cingulární kůra by mohla mít spíše roli v aktivaci vizuální pozornosti a 

působit jako spojka mezi dalšími oblastmi spojenými s emocemi, zejména z mediální 

prefrontální kůry. Spolu s precuneem (který nebyl ani zařazen do zmíněné meta-analýzy) 

vykazuje zvýšený metabolismus během odpočinku oproti výkonu, a to vede k domněnce, že 

tvoří součást tzv. default mode network1 (Vogt &Laureys, 2005). Co se týče mediální 

prefrontální kůry, převládá názor, že je nutná k usuzování na mentální stavy jak své vlastní, 

tak druhých lidí (Ochsner, Knierim, Ludlow, Hanelin, Ramachandran, Glover, &Mackey. 

2004; Kober et al., 2008), což se nedá označit jako proces čistě emoční. Zároveň nebyla 

zpozorována její zvýšená aktivita v situacích zahrnujících silné emoce (Amodio & Frith, 

2006). Superiorní temporální sulcus v neposlední řadě byl asociován s audio-vizuální 

integrací, teorií mysli nebo čtením tváří, zejména očního pohledu (Klein, 2011). Amygdala je 

sice konzistentně aktivována v situacích zahrnujících emoce, ale její role v utváření či 

prožívání emocí je stále nejasná. Byla asociována s prožíváním strachu, s obecným 

hodnocením afektivní významnosti stimulu, s emoční pamětí nebo s rozpoznáváním a 

označováním neznámých stimulů, aby jim bylo věnováno více pozornosti, a získaly tak brzy 

prediktivní hodnotu (Kober et al., 2008). 

 Naopak mezi kognitivní oblasti řadí Greene et al. (2004) dorsolaterální prefrontální 

kůru, anteriorní cingulární kůru a inferiorní parietální lalok. Poslední zmíněná oblast byla 

označena jako kognitivní na základě aktivace u neosobních morálních dilemat a důkazů o její 

roli v pracovní paměti. Role v pracovní paměti byla potvrzena i meta-analýzou (Wager & 

Smith, 2003). Zároveň byla ale zpozorována její aktivita i u emočně nabitých dilemat, 

například u situace incestu, který spouští velice silnou negativní emoční odezvu (Borg, 

Lieberman, &Kiehl, 2008). S pracovní pamětí je taktéž spojována dorsolaterální prefrontální 

                                                 
1 Soustava mozkových oblastí vykazující vyšší aktivitu v klidovém stavu než během výkonu nějaké činnosti. 
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kůra, což opět potvrdila i meta-analýza (Wager & Smith, 2008). Ohledně jeho funkce 

v morálním hodnocení a rozhodování je však stále mnoho nejasností. Může být zdrojem 

morálních intuic, což předpokládá i Greene et al. (2001), zároveň se spolu s anteriorní 

cingulární kůrou podílí na exekutivních funkcích. Ukazuje tedy na přítomnost konfliktu emocí 

a kognice a rozhoduje o tom, že se má poslechnout kognice? Důkazy o jeho aktivitě i 

v konfliktech čistě emočních či naopak čistě kognitivních toto vyvracejí (Etkin, Egner, 

Peraza, Kandel, & Hirsch, 2006; Bunge, 2004). Z toho můžeme usoudit, že dlPFC signalizuje 

přítomnost konfliktu, ale už neurčuje jeho povahu. Nakonec, o nejisté funkci anteriorní 

cingulární kůry dokonce mluví i sám Greene et al. (2004). Jeho tým předpokládá platnost 

hypotézy přisuzující ACC roli rozpoznávání a monitorování kognitivního konfliktu, zároveň 

sami zmiňují další alternativy a o svém předpokladu se vyjadřují jako o kontroverzním.  

 Z výše uvedených poznatků je evidentní, že jsme ještě velice daleko od toho, abychom 

mohli funkci jakékoli ze zmíněných oblastí označit jako specifickou, a tudíž si mohli být jisti, 

že při její aktivaci nastává určitý proces.  

3.2 Reakční čas a kognitivní zátěž 

Greene se nicméně neomezuje pouze na neurozobrazovací techniky, ale využívá i 

behaviorální data k hledání důkazů podporujících jeho teorii. Zaměřuje se především na 

reakční čas (vycházejíc z předpokladu, že deliberativní kognitivní procesy trvají déle než ty 

nevědomé emoční) a jeho variaci v závislosti na kognitivní zátěži. Důležitou studií, která 

měřila pouze behaviorální data, byla studie s kognitivní zátěží (Greene, Morelli, Lowenberg, 

Nystrom,& Cohen, 2008), kam zařadili pouze tzv. vysokokonfliktní dilemata, kde byla 

přítomna personal force a kde její použití sloužilo obecnému dobru (typicky situace 

footbridge). Experimentální skupina měla během morálního rozhodování vykonávat 

kognitivní úkol – zmáčknout tlačítko kdykoli se objeví na obrazovce číslo 5.  

Ze tří předpokladů se potvrdil pouze jeden, a to, že utilitaristická rozhodnutí jsou 

pomalejší, jsou-li posuzovatelé vystaveni kognitivní zátěži. Tento efekt se však neprojevil u 

ne-utilitaristických voleb, což naznačuje, že utilitaristické rozhodování je závislé na 

kognitivních mechanismech, oproti deontologickým volbám, které jsou na nich nezávislé. To 

by podporovalo DPT. Nicméně ale nebyl rozdíl v počtu utilitaristických rozhodnutí 

v experimentální a v kontrolní skupině, což je naopak důkaz svědčící proti DPT. Pakliže by 

totiž utilitaristické rozhodování bylo řízené kognitivními procesy, očekávaly bychom, že 

v případě omezení kognitivních zdrojů, poklesne také počet těchto rozhodnutí, jelikož bude 

k dispozici větší množství emocionálních zdrojů nahrávajících deontologickým volbám.  
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 Když se podíváme blíže na vypovídající hodnotu změřeného reakčního času, Greene 

říká, že skutečnost, že k utilitaristickému rozhodnutí v osobním dilematu dospějeme o něco 

později než k deontologickému (6,8 s vs. 5 s.) je důkazem, že v prvním případě probíhá 

rozumové zpracování informací, které musí nejdříve odporovat automaticky spuštěné emoční 

reakci (Greene et al., 2001). Nicméně Sauer (2012) ve své kritické studii napadl už samotný 

způsob, jakým Greene k výpočtu došel. Porovnal průměrný čas všech utilitaristických 

odpovědí u osobních dilemat (resp. že je přípustné jednat) a průměrný čas všech odpovědí u 

osobních dilemat, kdy probandi akci odmítli. To je ovšem metoda náchylná k systematické 

chybě. Sauer tak navrhuje, že by bylo spolehlivější spočítat průměrný čas pro každou otázku 

zvlášť, protože reakční časy a poměr odpovědí se napříč otázkami liší. McGuire et al. (2009) 

provedli re-analýzu dat ze studie Greene et al. (2001), do které nezahrnuli 5 % otázek, které 

vykazovaly většinový souhlas napříč respondenty, a tudíž i nadmíru rychlé reakční časy (např. 

„The Hired Rapist“2). Po této modifikaci dat efekt reakčního času zmizel. Signifikantní byl 

pouze rozdíl reakčního času v osobních a neosobních dilematech, přičemž jakékoli rozhodnutí 

v osobním dilematu zabralo více času. Tímto nálezem se silně zpochybňuje závěr výše 

zmíněný, který ze své studie vyvodili Greene et al., protože to, co udělalo efekt 

signifikantním, nebyly pomalé utilitaristické závěry, ale naopak extrémně rychlá rozhodnutí 

v několika dilematech, kde se většina probandů shodla na tom, že akce je nepřípustná. Efekt 

nepotvrdila ani studie Moore, Clark, & Kane (2008), v které autoři poupravili soubor dilemat, 

aby se zbavili několika nedostatků používaných obdob trolley dilematu (např. osobní dilemata 

častěji zahrnovala smrt či zranění a byly delší než neosobní; neosobní naopak častěji 

vyžadovaly abstraktní a pravděpodobnostní způsob myšlení či výskyt ne-dilemat). Reakční 

časy odpovědí, že konat je vhodné či nevhodné se signifikantně nelišily.  

3.3 Emoce a rozum v jednotlivých úsudcích 

3.3.1 Emoce v deontologických úsudcích 

Na přítomnost emocí v rozhodovacím procesu je možné usuzovat i na základě jiných dat než 

pouze těch z neurozobrazovacích technik. Kromě elektrodermální vodivosti, o které již byla 

řeč výše, lze sledovat například periferní vaskulární rezistenci (total peripheral resistence, 

TPR) neboli odpor, který musí být překonán, aby byl možný krevní průtok. Jeho zvýšení bylo 

asociováno s prožitkem negativních stresových reakcí (Gregg, James, Matyas, & 

                                                 
2 Muž se několik let cítí v manželství nedoceněný a nespokojený. Vzpomene si, jak si ho jeho žena vážila, když 

se o ní staral poté, co byla přepadena. Najme tedy muže, který její ženu znásilní, aby se poté mohl objevit on, 

manžel, projevit starost a péči a tím si znovuzískat náklonnost a ocenění své ženy. Je jeho chování přípustné? 

Pochopitelně valná většina respondentů manželovo chování odmítla. 
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Thorsteinsson, 1999), a tudíž je možné ho považovat za indikátor přítomnosti emoční reakce. 

Cushman, Gray, Gaffey, & Mendes (2012) ukázali, že právě tato vaskulární rezistence je 

signifikantním prediktorem pro hodnocení morálních otázek. Vysoká TPR predikovala 

odsouzení činu (např. hození muže přes palubu pro záchranu zbytku posádky) jako morálně 

špatného. Z toho lze usuzovat, že vyšší emoční nabuzení vede člověka k deontologickému 

typu úsudku. 

 Další z podpůrných evidencí vzešla z experimentu, kde Amit a Greene (2012) rozdělili 

probandy na základě kognitivního stylu na vizuální a verbální skupinu. Předpokladem bylo, 

že vizuální představy jsou emočně nabitější než ty verbální (Holmes & Mathews, 2005; 

Kensinger & Schacter, 2006), a tudíž lidé s tímto kognitivním stylem budou mít ve svém 

rozhodování emoce aktivnější než druhá skupina, a tudíž budou častěji volit deontologicky. 

V druhé části experimentu pak vystavili probandy kognitivní zátěži, a to opět buď verbální, 

nebo vizuální s předpokladem, že vizuální zátěž oslabí představivost (a tudíž zmírní emoční 

náboj hypotetické situace) a povede tak k většímu výskytu utilitaristických hodnocení. Oba 

předpoklady se potvrdily – lidé s vizuálním stylem častěji činy odsuzovali jako morálně 

špatné a vizuální kognitivní zátěž naopak výskyt těchto voleb snížila. Verbální kognitivní 

zátěž neměla na morální hodnocení efekt žádný. 

 Zmíněné dvě studie poukazují na významnou roli emocí během morálního hodnocení, 

a to zejména v dospívání k deontologickým typům úsudku. 

3.3.2 Rozum v utilitaristických úsudcích 

Podobně jako je to s usuzováním na přítomnost a důležitost emocí při deontologickém 

hodnocení, je to i s rozumem a kontrolovanými procesy během rozhodování vedoucímu 

k utilitaristickému závěru. Paxton, Ungar, & Greene (2012) dokázali, že utilitaristické volby 

jsou spojeny s kontrolovanými procesy. Nejdříve nechali část účastníků studie vyplnit 

Cognitive Reflection Test (CRT), který sestává z otázek vyvolávající intuitivní odpověď, 

která je ovšem nesprávná3. Účelem bylo přivést je na reflexivnější a kritičtější myšlení, které 

mělo dle předpokladu autorů vést u této skupiny k vyššímu výskytu utilitaristických voleb, 

což se potvrdilo. Výsledky také ukázaly, že podpoření reflexivního uvažování vedlo k tomu, 

že posuzovatelé si byli jistější ve své argumentaci. Závěrem studie je relativně silný důkaz, že 

kontrolované procesy a reflexivní uvažování jdou ruku v ruce s utilitaristickým hodnocením. 

                                                 
3 Známou otázkou je například tato: „Baseballová pálka a míček stojí dohromady 110 korun. Pálka je o 100 

korun dražší než míček. Kolik stojí míček?“ Lidé mají tendenci automaticky odpovědět, že míček stojí 10 korun, 

nicméně správná odpověď je, že jeho cena je 5 korun.  
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3.3.3 Utilitaristické rozhodování a emoce – opravdu se toho neúčastní? 

Ačkoli ve výše zmíněné studii autoři ověřili, že rozhodnutí účastníků nebylo vedeno prožitím 

pozitivních emocí ze správně vyřešeného testu (Paxton, Ungar, & Greene, 2012), Valdesolo a 

DeSteno (2006) v dřívějším experimentu dokázali, že emoce mohou zasahovat i do 

utilitaristických voleb. Uskutečnili experiment, kdy účastníkům navodili pozitivní emoce 

zhlédnutím krátkého komediálního videa a následně je nechali posuzovat obě varianty trolley 

dilematu. Oproti kontrolní skupině, která se koukala na neutrální video (úryvek z dokumentu 

o španělské vesnici) volili častěji utilitaristické rozhodnutí ve variantě footbridge, tedy že je 

oprávněné shodit člověka z mostu a tím zachránit pět lidí na kolejích. Tento výsledek 

dokazuje, že utilitaristické rozhodnutí není úplně nezávislé na emocích. Možným vysvětlením 

je, že pozitivní naladění účastníků oslabilo negativní emoční reakci, kterou obvykle 

rozhodnutí o shození muže z mostu spustí. To by v kontextu DPT mohlo znamenat, že čím 

veselejší posuzovatel je, tím méně prostoru je pro negativní emoční reakci, a tím více prostoru 

pro rozumové zpracování. Dalším možným vysvětlením je, že veselý člověk je také více 

lehkovážný, a tudíž se mu potenciální problémy nejeví natolik závažně.  

3.4 Soupeření vs. spolupráce emocí a rozumu 

Greene et al. (2004) staví na hypotéze, že v procesu morálního hodnocení je klíčový souboj 

systému emočního, automatického a rozumového, vědomého, podobně jako se tomu děje 

během Stroopovy úlohy. Předpokládají, že k dospění k utilitaristickému (dle nich zároveň 

racionálnímu) závěru, je nutné, aby kognitivní procesy převládly nad automaticky spuštěnou 

emoční reakcí. Moore, Clark, & Kane (2008) sledovali efekt exekutivní kontroly, kterou 

člověk disponuje, na jeho morální usuzování. Kapacitu této kontroly předem měřili pomocí 

testů na kapacitu pracovní paměti (working-memory-capacity, WMC). Testovali tak 

předpoklad, že větší aktivita kognitivních procesů u lidí s vyšším skórem WMC povede 

k racionálnějšímu hodnocení dilemat. Výsledky ukázaly, že vysoký skór WMC predikoval 

častější hodnocení akce jako přijatelné pouze u osobních dilemat, kde by oběť zemřela i 

nezávisle na konání aktéra4 (akce ji ovšem urychlí) oproti osobním dilematům, kde smrt byla 

vyhnutelná či neosobním dilematům celkově. Vysoká kapacita pracovní paměti také 

predikovala delší reakční čas u hodnocení akce jako přijatelné, což spolu s vyšší 

                                                 
4 Například následující dilema: Jste horníkem v dole. Jediná možnost, jak se dostat nahoru, je vyvézt se vozíky 

na horniny, které jsou připevněné na kabel jezdící nahoru a dolů jako lanovka. Právě čekáte na vozík, do kterého 

budete moci nastoupit, když si všimnete, že kabel držící vozíky se zanedlouho přetrhne. Pakliže se přetrhne, 

všichni horníci ve vozíkách zemřou. Jedinou možností, jak tomu zabránit, je použít vaši sekyru k převrácení 

posledního vozíku, kde jede jeden horník. Když ho vyhodíte z vozíku, odlehčíte kabelu dostatečně k tomu, aby 

se zbylí horníci bezpečně dopravili na povrch. Následkem bude smrt ono horníka v posledním vozíku. Je 

přijatelné převrátit vozík, zabít jednoho horníka, abyste zachránili ostatní horníky? (Moore, Clark & Kane, 2008)  
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konzistentností odpovědí této skupiny probandů poukazuje na větší racionálnost a pečlivější 

zvažování jejich rozhodování. Nicméně autoři také sledovali další proměnnou, a to tzv. self a 

non-self dilemata. V případě self dilemat zahrnovala skupina, která by něco získala z akce 

(tzn. z ublížení či zabití další osoby), také subjekt rozhodující o správnosti konání. V případě 

non-self dilemat byl subjekt pouze vnějším pozorovatelem. Ukázalo se, že hodnocení konání 

jako správného byla u self dilemat rychlejší a častější než odsouzení činu jako nevhodného. 

To poukazuje na možné automatické zpracování tohoto dilematu, vycházíme-li 

z předpokladu, že racionální zpracování trvá déle. Zároveň je to ovšem závěr utilitaristický, 

ve prospěch většího obecného dobra. Tento efekt se ovšem prokázal pouze u neosobních 

dilemat, a tudíž není možné ho vysvětlit pomocí egoistic bias, že člověk jednoduše považuje 

sebe jako důležitějšího a schopnějšího než ostatní, a tudíž by automaticky volil konání ve 

prospěch záchrany vlastní osoby jako oprávněné. Tato zjištění napovídají přímé spolupráci 

automatických/emočních a deliberativních/kognitivních procesů v tvorbě morálních soudů, 

což je v kontrastu s DPT, která naopak zastává názor, že tyto procesy spolu soupeří. 

3.5 Problém obrácené inference 

Jednou z hlavních námitek zpochybňujících platnost DPT je samotný způsob, jakým Joshua 

Greene svou teorii utvořil, lépe řečeno logický postup, kterého užil. Velká část teorie staví na 

sledování aktivace určitých mozkových oblastí při řešení určitého typu úlohy – Greene říká, 

že jelikož se u osobních dilemat typu footbridge aktivují oblasti, které byly dříve asociovány 

s emočním zpracováním, znamená to, že morální rozhodování o přípustnosti akce ve 

footbridge se zakládá na emocích. To je ovšem velmi unáhlené tvrzení. Greene et al. zde 

použili tzv. obrácenou inferenci – ta na základě aktivace určité oblasti během vykonávání 

úlohy X usuzuje na přítomnost stejného kognitivního procesu v úloze Y, pakliže je oblast opět 

aktivní. Troufá si na výrok o kauzalitě a to, že právě daný kognitivní proces stojí za aktivací 

oné oblasti. V kognitivních vědách se spíše používá tzv. přímá inference, která nám dává 

korelační data. Zatím toho totiž o mozku nevíme tolik, abychom mohli ze zapojených struktur 

usuzovat na kognitivní funkce, které probíhají. Navíc aktuálně převládá názor, že mozkové 

struktury jsou pluripotentní. Usuzovat na konkrétní funkci jedné oblasti je možné v případě, 

pakliže se daná mozková oblast aktivuje ve velice specifických situacích. Pokud se však 

aktivují ve více situacích, můžeme říci, že jsou například důležité pro správnou funkci onoho 

kognitivního procesu, už ale nemůžeme říci, že vždy když se aktivují, probíhá právě jeden 

z procesů. Meta-analýza, kterou provedl Kober et al. v roce 2008 nepotvrdila, že by oblasti 

považované Greene et al. za emoční byly opravdu specifické pro emoce, a tudíž bychom 
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mohli z jejich aktivace usuzovat na emoční zpracování. Ke stejnému závěru dospěl i Colin 

Klein, který ve své kritické studii z roku 2011 vyvrátil důkazy z neurozobrazovacích technik, 

které byly považovány za podporující DPT.  

3.6 Problém typu dilematu 

Podíváme-li se blíže na charakteristiky trolley dilematu, na kterém stojí prakticky veškeré 

důkazy pro platnost teorie, zjistíme, že jeho použití je kontroverzní. V tomto dilematu musí 

být rozhodnutí učiněno velmi rychle, posuzovatel disponuje jasnými a omezenými 

možnostmi, v sázce je něco velice důležitého (minimálně jeden lidský život) a posuzovatel je 

jediný člověk, který může zasáhnout. Tyto vlastnosti z trolley dilematu dělají tzv. morální 

pohotovost (Sauer, 2012), což není situace často se vyskytující v životě běžného člověka. 

Skutečnost, že je posuzovatel v časové tísni vede k nutnému použití heuristiky, myšlenkové 

zkratky, která mu usnadní rozhodování. Heuristiky jsou v běžném životě velmi užitečné, šetří 

náš čas a mentální kapacitu, a jelikož jsou utvořeny na základě zkušeností, většinou jsou i 

spolehlivé. Ovšem morální pohotovost z běžné zkušenosti vybočuje, a tudíž zde heuristika 

může chybovat. I logické intuice silně chybují v neznámých a neobvyklých situacích, jako je 

například Wason Selection Task5 (Cosmides, 1989). 

 Ve filosofii by bylo trolley dilemma pojmenováno jako tzv. pravé dilema (Kahane, 

2012), a to proto, že obě možnosti jsou špatné – je nemožné zachránit všechny, což je opět 

situace odtržená od kontextu každodenního života. Abychom teorii mohli nazvat obecně 

platnou, musí se však osvědčit i na obvyklejších situacích. 

 Gold, Pulford, & Colman (2015) se pokusili teorii otestovat na reálnější obdobě trolley 

dilematu. Nechali probandy rozhodovat, zda upřou oběd jednomu dítěti ze sirotčince, aby 

nakrmili dalších pět. Sledovali zaprvé, jak se rozhodnou, zadruhé, jak čin morálně ohodnotí a 

zatřetí jejich reakční čas. Výsledky ukázaly, že většina aktérů jednala (80-95 %), ačkoli část 

z nich hodnotila čin jako morálně špatný. Morální hodnocení se tudíž ne vždy shoduje 

s morálním jednáním. Pakliže bychom toto vysvětlili automaticky spuštěnou emoční reakcí, 

očekávali bychom, že rozhodnutí jednat bude aktérovi trvat déle než rozhodnutí nejednat, kde 

by převládla negativní emoce a hodnocení. Ovšem tento předpoklad se ve studii nepotvrdil. 

Právě naopak – reakční čas u rozhodnutí, že aktér bude jednat, byl kratší než u rozhodnutí, že 

jednat nebude. To odporuje studiím, které prokazují delší reakční čas u situací, kdy se aktér 

                                                 
5 Wason Selection Task je logická úloha, při které jsou účastníkovi ukázány čtyři karty. Každá má na jedné 

straně písmeno a na druhé číslo, ovšem jsou rozloženy tak, že účastník vidí na dvou z nich písmeno a na dalších 

dvou číslo (např. A, D, 4, 7). Jaký je minimální počet karet nutných otočit, abychom potvrdili pravidlo, že pokud 

je na líci samohláska, na rubu je sudé číslo? 
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rozhodne utilitaristicky a vysvětlují to přítomností kognitivního konfliktu mezi emocemi a 

rozumovou analýzou (Greene et al., 2001). 

3.7 Normativní síla konsekvencialismu 

Mnoho otázek vzbuzuje také normativní část DPT. Ač se jedná spíše o filosofickou otázku a 

empirické studie asi stěží prokážou, jaký způsob rozhodování je správný či špatný, považuji 

za důležité tuto otázku alespoň zmínit, zejména vzhledem k pohledu na lidské rozhodování 

v oblasti trestně-právní, kdeby rozsudek měl být správný a oprávněný. Greene říká, že 

deontologické intuice nemají čistou normativní sílu, protože se zakládají na morálně 

irelevantních rysech, jelikož se dějí na úrovni, která se neopírá o morální správnost či špatnost 

jednání, jíž jsou emoce. A tak upozorňuje, že v běžných situacích se můžeme spolehnout na 

deontologické usuzování, nicméně že ve složitějších případech (například významné morální 

otázky) nás deontologie zavádí špatným směrem, a tudíž je správnější řídit se 

konsekvencialistickým způsobem uvažování (Greene, 2014). 

 Jedním z argumentů, kterými Greene podkládá oprávněnost konsekvencialistických 

rozhodnutí, je jednoduše fakt, že jsou poháněna kontrolovanou kognicí. Ovšem kognitivní 

proces nemusí být vždy racionální a skutečnost, že nám proces zabere více času, také 

neukazuje přímo na jeho racionálnost, pouze poukazuje na zpracování většího množství 

informací. Zároveň také existují mentální procesy automatické, které jsou současně 

racionální. Důkazem může být například fakt, že při řízení auta se rychle vyhneme zvířeti na 

silnici – je to velmi automatické chování, ovšem rozhodně nemůžeme říci, že by bylo 

iracionální. Taktéž například úsudky expertních znalců umění se postupně zautomatizují, ale 

je to výsledek dlouholeté praxe a hlubokých teoretických znalostí – opět nemůžeme říci, že by 

jejich úsudek byl iracionální, pouze se časem přesunul ze systému 2 do systému 1 (Sauer, 

2012). 

3.8 Shrnutí klíčových bodů kritiky 

Na základě uvedených studií si můžeme udělat ucelenější obraz o platnosti teorie. Zaprvé 

nemáme prozatím dostatek důkazů a znalostí, abychom mohli s jistotou na základě sledované 

aktivity mozkových oblastí usuzovat na procesy v mozku probíhající, obzvláštně v kontextu 

rozhodování, což jsou procesy velmi komplexní, do kterých je zapojen nespočet menších 

procesů. To samé platí o lidech s poškozenou oblastí ventromediální prefrontální kůry. Je 

evidentní, že mají narušené kognitivní i emoční fungování, nicméně se jedná o natolik 

rozsáhlé deficity a natolik složité mechanismy, že důkazy ze studií s těmito lidmi nemůžeme 
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považovat za dostatečně validní. Aby bylo možné brát tyto důkazy jako jednoznačně 

podporující DPT, je nezbytné prokázat dvojitou disociaci – větší výskyt utilitaristických 

rozhodnutí mezi lidmi se selektivním poškozením vmPFC a zároveň větší výskyt ne-

utilitaristických rozhodnutí u lidí se selektivním poškozením dlPFC nebo laterální FPC. 

Použití kognitivní zátěže a sledování jejího efektu na reakční čas a množství utilitaristických 

závěrů také přinesla protikladné důkazy. Pro platnost DPT svědčí delší reakční čas pro 

utilitaristické volby při vystavení kognitivní zátěži. Naopak skutečnost, že celkový počet 

utilitaristických a ne-utilitaristických hodnocení nebyl kognitivní zátěží ovlivněn svědčí proti 

teorii. Zároveň dosavadní studie dodávají dostatek důkazů pro podporu tvrzení, že při 

utilitaristickém rozhodování hrají kontrolované procesy klíčovou roli a že emoce jsou naopak 

důležité během dospívání k deontologickým úsudkům. V neposlední řadě je také nutné zmínit 

problematičnost použití trolley dilematu samotného vzhledem k jeho nereálnosti. Pakliže se 

při budoucím testování přenositelnosti trolley dilematu do reálného světa ukáže jeho 

neplatnost, celá teorie dvou procesů tím bude vážně ohrožena. 
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4. Pohled na trestání 

Teorie dvou procesů se snaží vysvětlit mechanismus, jakým lidé docházejí k morálnímu 

hodnocení činů. Již bylo mnohokrát ukázáno, že člověk není natolik racionální bytost, jak si 

myslí, a leckdy dospěje k hodnocení či chování na základě nevědomých procesů. Tím, že jsou 

nevědomé, člověk se stále mylně domnívá, že drží situaci ve svých rukou a je pánem své 

mysli a činů. Jaký to může mít dopad na každodenní realitu člověka a společnosti? Mimo jiné 

považuji za velice důležité, abychom měli toto na mysli především v oblasti trestně-právní. 

Jsou vůbec tresty, které udělujeme zločincům racionální? Plní funkci, jakou si od nich 

slibujeme? A jaké faktory určují míru trestu? 

 Pojďme se opět podívat na trestání pohledem dvou filosofických směrů, o kterých byla 

mnohokrát řeč již výše, a to deontologie a konsekvencialismu/utilitarismu. Konsekvencialisté 

usilují o to, aby jakýkoli čin přinesl co největší dobro. Soustředí se tedy na budoucí benefity, 

které získáme, potrestáme-li viníka. Konkrétně jde především o jeho zadržení (už nebude 

moci napáchat další škody) či potrestání takovým způsobem, abychom odradili další 

potenciální zločince (Bentham, 2014). Na zločince (stejně tak jako na jakéhokoli jiného 

člověka) nahlíží jako na racionální bytost rozhodující se analýzou zisků a ztrát. Tudíž se snaží 

jejich manipulací docílit toho, aby spáchání zločinu nebylo pro jedince atraktivní a výhodné. 

Při tvorbě trestu bere v potaz především tyto dvě věci: pravděpodobnost chycení a publicitu. 

Čím nižší je pravděpodobnost chycení, tím vyšší má být trest, a naopak čím vyšší je možnost, 

že případ bude mít vysokou publicitu, opět tím vyšší by měl být trest. Stane se z něj tak tzv. 

exemplární trest a jeho uveřejnění má sloužit k odstrašení jiných možných zločinců. Teorie 

trestání založená na těchto principech bývá nazývána teorie odstrašení (anglicky „deterrence 

theory“) (Carlsmith, Darley, & Robinson, 2002).  

 Naopak stoupenci deontologie chápou trest jako odvetu za provedený čin, lidově 

řečeno „oko za oko, zub za zub“, a to je pro ně dostačující odůvodnění (Kant, Wood, & 

Schneewind, 2002). Faktory, na které reagují při vyměřování trestu, jsou zejména míra 

vědomého ublížení a přítomnost polehčujících okolností. Míru vědomého ublížení posuzují 

dle typu zločinu a dle pobouření, které vyvolal ve společnosti. Polehčující okolnosti zahrnují 

celkový kontext, v jakém byl zločin spáchán. Spíše trest zmírní člověku, co se jednou 

provinil, ale jinak žije jako spořádaný občan než člověku, který vede zhýralý a provokativní 

život. Trestání v tomto případě není tolik racionální jako založené na emoční reakci a 
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rozhořčení, které čin vyvolal v posuzovateli. Tento přístup je znám pod pojmem teorie 

spravedlivé odplaty (anglicky „just desert theory“) (Carlsmith, Darley,& Robinson, 2002).  

 Psychologie se na tresty dívá zejména jako na pomocníka v procesu učení. Jejich 

cílem tak má být zabránění výskytu nežádoucího chování v budoucnu. To vypadá jako čistě 

utilitaristický přístup. Ale je tomu skutečně tak? Jak bychom tedy mohli vysvětlit skutečnost, 

že lidé nezmění svůj pohled na trest smrti (bezpochyby odstrašující trest) ani jsou-li 

konfrontováni s jeho neefektivitou? (Ellsworth & Ross, 1983). To naznačuje, že skutečná 

motivace lidí pro trestání druhých nebude založena čistě na utilitaristických faktorech. 

 Carlsmith, Darley, & Robinson (2002) podrobili tyto teorie zkoumání a sledovali, 

nakolik jsou platné v reálném rozhodování lidí. Jejich hypotéza byla, že lidé budou při 

hodnocení přečinů a stanovování výše trestu citliví na faktory související s teorií spravedlivé 

odplaty, a naopak necitliví na faktory teorie odstrašení. Na později zmíněné by však citliví být 

měli, pakliže usilují o předcházení výskytu podobných činů v budoucnosti, a ne pouze o 

utišení svého naštvání a „dát pachateli co proto“. Výsledky jejich studie tuto hypotézu 

potvrdily. Ač lidé podporují teorii odstrašení a jako důvody k trestu zmiňují důvody, které by 

s ní byly v souladu, pravděpodobnost dopadení a publicita případu neměla žádný vliv na výši 

udělovaných trestů. Lidé tudíž explicitně chtějí předejít opakovanému výskytu zločinu, ale 

jejich motivace k trestání variuje na základě proměnných, které nejsou relevantní k principům 

užitečnosti. 

4.1 Trestání v kontextu DPT 

Teorie dvou procesů pracuje s rolí jak automatického, tak kontrolovaného zpracování 

informací v rozhodování o morální správnosti/špatnosti jednání. Konkrétně emoční 

zpracování spojuje s aktivitou v oblastech mediální prefrontální kůry, posteriorní cingulární 

kůry, precunea, superiorního temporálního sulcu/temporoparietální junkce a z limbických 

oblastí zejména amygdaly, naopak kontrolované, a tudíž racionální, zpracování informací 

asociuje s aktivitou v dorsolaterální prefrontální kůře, anteriorní cingulární kůře a inferiorním 

parietálním laloku (Greene et al., 2004). Morální usuzování je klíčové v trestně-právním 

procesu odsouzení viníka. Pakliže je hypotéza Greene a kolegů správná, očekáváme zapojení 

stejných oblastí i během procesu odsuzování a vyměřování adekvátního trestu pro člověka, 

který se něčím provinil. Tuto hypotézu svou studií podpořili Buckholtz, Asplund, Dux, Zald, 

Gore, Jones, & Marois (2008), když zaznamenávali pomocí fMRI mozkovou aktivitu 

nestranného člověka hodnotícího čin týkající se jiných lidí a přisuzujícího výši trestu 

pachateli. Zaznamenali výrazně vyšší aktivaci oblastí pravé dlPFC a anteriorního 
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intraparietálního sulcu u scénářů, kde pachatel jednoznačně nesl za čin odpovědnost (oproti 

scénářům, kde měl sníženou odpovědnost či scénářům, kde nebyl spáchán žádný trestný čin). 

To silně podporuje tvrzení, že prefrontální a parietální aktivita je klíčová v rozhodovacím 

procesu o odsouzení člověka jako zodpovědného za spáchaný čin. DPT tyto oblasti spojuje 

s racionálním zvažováním situace, které by mělo být také v základu udílení 

konsekvencialistických trestů vedoucích k minimalizaci výskytu podobného chování 

v budoucnosti (teorie odstrašení). 

 Nicméně aktivita v pravé dlPFC překvapivě nekorelovala s výší uděleného trestu. 

Shledání člověka odpovědným tudíž vede k rozhodnutí, že si trest zasluhuje, ovšem jak velký 

trest si zasluhuje už je pravděpodobně ovlivněno jinými faktory. Tyto faktory se zdají být 

sociálně a emočně podporované, jelikož během vyměřování výše trestu byla zaznamenána 

vyšší aktivace oblastí dříve spojených se socio-emočním zpracováním informací, a to zejména 

amygdala, vmPFC a posteriorní cingulární kůra (LeDoux, 2000; Phillips, Drevets, Rauch, & 

Lane, 2003). O těchto mozkových oblastech hovoří DPT v kontextu s emočními, 

nevědomými procesy, které se zdají hrát důležitou roli v udílení odplatných trestů (teorie 

spravedlivé odplaty), které ovšem ve vysoké míře neplní funkci, kterou potrestání má, a to 

minimalizovat pravděpodobnost výskytu podobného činu v budoucnosti. 

 V neposlední řadě je také důležitým faktorem pro rozhodnutí o (ne)potrestání člověka 

hodnocení jeho úmyslu. Pokud se jedná o situaci, kdy škoda byla způsobena nevědomky, 

spíše pocítíme sympatie k pachateli a budeme se snažit o jeho nápravu, nikoli o pomstu 

(Weiner, Graham, & Reyna, 1997). Můžeme tedy očekávat zapojení mozkových oblastí 

spojených s teorií mysli neboli s přisuzováním cílů, přání a přesvědčení druhým lidem. 

Nejdůležitějším uzlem v tomto procesu byla identifikována temporoparietální junkce 

(Gallagher & Frith, 2003). Již dříve byla otestována její role v přisuzování mentálních 

přesvědčení během morálního rozhodování (Young, Cushman, Hauser, & Saxe, 2007), a tak 

se můžeme domnívat, že vzhledem ke vzájemné provázanosti procesů bude tuto funkci plnit i 

při trestně-právním rozhodování. Pro tuto hypotézu svědčí i skutečnost, že TPJ byla 

aktivována ve všech výše zmíněných scénářích (Buckholtz et al., 2008).  

 Záznamy mozkové aktivity během rozhodování o odpovědnosti člověka obviněného 

z trestného činu a následně vyměřování výše trestu, jaký si zaslouží, poměrně spolehlivě ladí 

s teorií dvou procesů. Výsledky poukazují na pravděpodobnost teorie, že tento proces není 

regulován jednotným nervovým systémem. V kontextu DPT a dosavadních poznatcích o 

funkcí mozkových oblastí to vypadá, že abychom shledali člověka odpovědným, zapojujeme 
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spíše rozumové uvažování, nicméně jakmile mu odpovědnost přisoudíme, roli převezmou 

emoce. Vyměřování délky trestu tudíž spíše podléhá uvažování „dát mu, co si zaslouží“, 

uspokojuje lidskou míru naštvání a pobouření, a už se tolik nepohybuje v mezích racionality. 

Zároveň faktory, kterými se řídí člověk ovládaný emocemi, jsou irelevantní k účinku, který 

trest má mít – zamezit výskytu podobného chování v budoucnosti. 
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5. Návrh výzkumného projektu 

Návrh výzkumného projektu navazuje na teoretickou část bakalářské práce, která se věnovala 

platnosti teorie dvou procesů, a to zejména v rozhodování o potrestání člověka za špatné 

chování, přestupek či trestný čin. Ze zmiňovaných výzkumůvyplývá, že i v těchto situacích 

probíhají dva procesy zpracování informací, a to jak ten více automatický, založený na 

emocích (systém 1), tak ten více racionální a vědomý (systém 2). Studie monitorující 

mozkovou aktivitu pomocí fMRI zjistila, že při usuzování na odpovědnost člověka se aktivuje 

výrazně více oblast pravého dlPFC spojeného s kognitivními procesy, oproti tomu, když lidé 

rozhodovali o délce trestu, který si dotyčný zasluhuje, zaznamenali zvýšenou aktivitu 

v oblasti spojené se socio-emočním zpracováním informací (Buckholtz et al., 2008). To 

naznačuje, že jakmile člověk racionálně zhodnotí, zda je pachatel za čin odpovědný, roli 

přebírají více emoce, a ty jsou následně určující pro vyměření výše trestu. Weiner, Graham, & 

Reyna (1997) také vysledovali, že emoční naladění hodnotitele je jedním z prediktorů cíle 

trestu. Lidé, co pociťovali zlost a naštvání na pachatele, zmiňovali, že cílem trestu je, aby 

pachatel trpěl stejně tak, jako kvůli němu trpěli jiní, což je v souladu s deontologickým 

přístupem – teorií spravedlivé odplaty. Oproti tomu v případě, že se objevily polehčující 

okolnosti, hodnotitelé cítili k pachateli sympatie a častěji volili trest za účelem nápravy – 

pomoci dotyčnému, aby se mohl opět stát produktivním členem společnosti, což souhlasí 

spíše s utilitaristickým smýšlením, které se snaží zabránit výskytu podobného činu 

v budoucnosti. 

 Tato zjištění mají významné implikace zejména pro trestně-právní oblast. Právo je 

vnímáno jako oblast, kde emoce nemají moc prostoru, a naopak tam vládne rozum a 

spravedlnost. Zároveň přisouzení odpovědnosti (shledáním pachatele vinným) a vyměření 

délky trestu jsou klíčová rozhodnutí soudem činěná. Ovšem jsou-li rozsudky o výši trestu 

spíše emočně motivované, můžeme je vůbec považovat za spravedlivé? Emoční naladění je 

stav, který se v průběhu času a dnů mění v důsledku toho, co prožíváme. Jestliže je jedním 

z určujících faktorů při rozhodování, znamená to, že v závislosti na tom, co se posuzovateli 

děje v osobním životě, zda ho ten den něco potěšilo, či naštvalo, se může měnit i rozsudek, 

který mu připadá adekvátní? 

5.1 Cíl výzkumu 

Navrhovaný výzkum si klade za cíl otestovat racionalitu lidského rozhodování o zasluhované 

výši trestu pro člověka, který se něčím provinil. Podpoří, či zpochybní tak ideu, že lidé se 
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v oblasti trestání druhých řídí iracionálními faktory a trest tak v jisté míře slouží k utišení 

jejich emočního rozhořčení a naštvání na pachatele (Weiner, Graham, & Reyna, 1997; 

Carlsmith, Darley, & Robinson, 2002; Buckholtz et al., 2008). Za tímto účelem využije 

metodu navození negativní emoce – hněvu bezprostředně před tím, než bude tato skupina 

respondentů rozhodovat o adekvátním trestu pro pachatele v hypotetických situacích. 

Předpokladem je, že navozený hněv se do rozhodování promítne vyšším vyměřeným trestem 

oproti kontrolní skupině, a to včetně scénářů, kde budou přítomny polehčující okolnosti za 

běžných podmínek vyvolávající sympatie a udílení nižších trestů (Weiner, Graham, & Reyna, 

1997). 

5.2 Metody 

5.2.1 Výzkumný design 

Navrhovaný výzkum má formu experimentu, kde budou sledovány změny závislých 

proměnných v návaznosti na manipulaci nezávislých proměnných.  

 První z nezávislých proměnných je prožívaná emoce – v tomto případě hněv. Hněv byl 

zvolen zejména z toho důvodu, že je jednou z nejčastějších emocí zažívaných při přihlížení 

špatnému chování. Již existují studie, které po navození hněvu sledovaly jeho efekt na trestání 

a vnímání odpovědnosti. V jednom z nich navodili hněv pouze manipulací s jazykem, jakým 

byl posuzovaný scénář napsán (Treadway, Buckholtz, Martin, Jan, Asplund, Ginther, et al., 

2014), v dalším pomocí vybavení emočně nabitého osobního zážitku (Gummerum, Van 

Dillen, Van Dijk, & López-Pérez, 2016) či imaginací vlastní hypotetické reakce na emoci 

navozující situaci (Ask & Pina, 2011). Všechny tyto studie efekt hněvu potvrdily, a to 

zejména na usuzování o úmyslnosti činu a ve vyměřování výše trestu. Efekt se zdá být 

specifický právě pro hněv a nezobecnitelný na všechny negativní emoce, jelikož například po 

navození smutku se změny v rozhodování neprokázaly (Ask & Pina, 2011).  

 Metodou zvolenou k navození emocí je tzv. autobiographical recall neboli vybavení 

si události z vlastní nedávné zkušenosti, při které účastník emoci zakusil. Experimentální 

skupina tak bude mít za úkol vybavit si, kdy naposledy se cítili naštvaní. Kontrolní skupina 

bude vzpomínat na poslední nákup potravin. Po vybavení si vzpomínky budou mít účastníci 

za úkol ji co nejpřesněji zaznamenat, s použitím alespoň 50 slov, na což budou mít časový 

limit 3 minuty. Důvodem pro zvolení právě této metody je celá řada jejích výhod. Jeví se jako 

efektivní způsob navození specifické emoce navozující jak změny v emoční valenci, tak ve 

vnímané aktivaci (Jallais & Gilet, 2010; Lench, Flores, & Bench, 2011). Její administrace 
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není časově náročná, což je vzhledem k celkovému designu experimentu žádoucí, abychom 

nevyčerpali pozornost účastníků hned v první části, a zároveň ji lze použít i ve skupině. 

Nevýhodou může být citlivost na tzv. demand effect – účastníci se mohou dovtípit účelu 

experimentu a záměrně se chovat tak, aby experimentátorům vyhověli (Jallais & Gilet, 2010). 

Za účelem ošetření tohoto nežádoucího efektu by na závěr experimentu budou zmapovány 

myšlenky účastníků ohledně toho, co experiment sledoval. 

 Druhou nezávislou proměnnou je typ prohřešku, který účastníci budou hodnotit. Bude 

se jednat o dvě skupiny situací. Do první skupiny („odpovědnost“) budou zařazeny příběhy, 

kde hlavní hrdina Josh ponese jednoznačně odpovědnost za provedené činy. V situacích 

z druhé skupiny („snížená odpovědnost“) se bude jednat o podobné prohřešky jako v první 

skupině, nicméně zde budou polehčující okolnosti, které budou z Joshe částečně snímat 

odpovědnost. Konkrétní situace byly převzaty ze studie Buckholtz et al. (2008). Popisy 

jednotlivých příběhu jsou vyrovnané, co se počtu slov týče. Každý účastník bude hodnotit 

celkem 20 scénářů – 10 z každé skupiny. Jejich pořadí bude náhodné. Situace variují dle 

závažnosti od drobné krádeže, přes znásilnění až po vraždu. Pro ošetření situace, že by pouhé 

čtení předkládaných scénářů vyvolávalo silné emoce, bude provedena pre-testová online 

studie. V té budou účastníci odpovídat na subjektivně pociťovanou míru emocí hněvu, 

smutku, radosti, nechuti a strachu na Likertově stupnici 0-7 (0 = vůbec, 7 = velmi silně) na 

začátku a pak znovu po přečtení příběhů. Pakliže se neprokáže silný efekt scénářů na 

pociťované emoce, bude možné tyto scénáře použít v navrhované studii. Díky tomu budeme 

moci spoléhat na to, že přítomnost silnějšího naštvání je u experimentální skupiny opravdu 

způsobena cíleným navozením emocí. 

 Sledovanou závislou proměnnou pak bude výše trestu, kterou by účastníci viníkovi 

udělili. Ta bude sledována otázkou následující po každém scénáři „Jak vysoký trest si Josh 

zasluhuje?“. Účastníci budou odpovídat na Likertově stupnici od 0 do 9, přičemž 0 = žádný 

trest a 9 = extrémní trest. V souladu s minulými experimenty zkoumajícími efekt hněvu na 

trestání se předpokládá, že experimentální skupina bude volit vyšší tresty než kontrolní 

skupina. Zároveň nejsilnějším efektem byl vysledován vliv hněvu na přisuzování 

odpovědnosti pachateli (Nelissen & Zeelenberg, 2009; Ask & Pina, 2011; Treadway et al., 

2014; Gummerum et al., 2016).  Z toho důvodu jsou do této studie zařazeny scénáře ze dvou 

zmíněných skupin manipulujících s mírou odpovědnosti pachatele. Očekává se, že u 

experimentální skupiny nebude docházet ke vnímání polehčujících okolností v tak vysoké 

míře jako u kontrolní skupiny, a tudíž nebudou u těchto lidí tak výrazné rozdíly 
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v udělovaných trestech. Dle kontextu teorie dvou procesů bychom to popsali tak, že emoce 

oslabí kognitivní kapacitu schopnou posouzení pachatelovi odpovědnosti na základě 

předkládaných faktů. 

5.2.2 Hypotézy 

Navrhované alternativní hypotézy vycházejí z výše zmiňovaných předpokladů a výsledků 

minulých výzkumů: 

H1: Po experimentálním navození hněvu lidé udělují vyšší tresty. 

H2: Po experimentálním navození hněvu jsou lidé méně citliví na manipulaci s mírou 

odpovědnosti pachatele. 

5.2.3 Výzkumný soubor 

Sestavení výzkumného souboru bylo inspirováno velice podobnou studií Gummerum et al. 

(2016), která taktéž sledovala efekt navozeného hněvu na míru trestání. Na základě apriorní 

analýzy statistické síly testu dospěli k tomu, že by měli otestovat alespoň 35 účastníků 

v každé skupině. Nicméně pro zajištění vyšší statické síly a také při situaci případné nutnosti 

vyřadit některé respondenty z analýzy bude stanoven minimální počet účastníků v každé 

skupině na 50 osob. Do experimentu budou zařazeny dospělé osoby od 18 do 65 let, které 

budou rekrutované pomocí databáze účastníků experimentů (například PLESS). Účastníci 

dostanou za svou účast peněžní odměnu 100 Kč. 

 Respondenti budou náhodně přiřazeni do jedné ze skupin – experimentální, které bude 

navozena emoce hněvu, a kontrolní, kde nebude docházet k navozování žádné specifické 

emoce. 

 Je možné, že někteří účastníci nebudou zařazeni do finální analýzy dat, a to v případě, 

že: 

1) Nepodepíší informovaný souhlas. 

2) Ukončí experiment předčasně. 

3) Účastník správně odhadne účel a hypotézy experimentu. 

5.2.4 Procedura 

Po příchodu do laboratoře budou účastníci usazeni k počítačům a budou informováni o 

průběhu experimentu (délka trvání, dobrovolnost, finanční odměna na konci) a podepíší 

informovaný souhlas. Následně budou v závislosti na náhodně přidělené skupině vystaveni 
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výše popsané metodě navozující hněv či neutrální emoce. Po jejím dokončení se jim budou 

postupně na obrazovce ukazovat jednotlivé scénáře v náhodném pořadí a oni budou po 

každém scénáři vyměřovat délku trestu, kterou si dle nich pachatel zaslouží.  

Abychom otestovali, zda opravdu došlo k navození žádané emoce, po přečtení a 

zodpovězení otázek týkajících se jednotlivých scénářů účastníci označí subjektivní vnímání 

přítomnosti těchto emocí: radost, smutek, vztek, nechuť a strach pomocí Likertovy stupnice 

na škále 0-7 (0 = vůbec, 7 = velmi silně). Dotaz na pociťování emocí bude položen až po 

skončení experimentu, protože předchozí studie ukázaly, že po označení prožívání určité 

emoce se její působení a intenzita sníží (Lieberman, Eisenberger, Crockett, Tom, Pfeifer, & 

Way, 2007) 

Poté budou odpovídat na dotazy mapující případný výskyt demand efektu, které budou 

následující: 

1. Jaký byl dle vašeho názoru účel tohoto experimentu? 

2. Jaké hypotézy dle vašeho názoru experimentátoři testovali? 

Na závěr proběhne hromadný debriefing s cílem informovat účastníky o účelu studie a 

případně ošetřit přetrvávající hněv, aby účastníci odcházeli stabilizovaní. Při odchodu jim 

bude vyplacena finanční odměna. 

5.3 Analýza dat 

Před testováním samotných hypotéz budou nejprve zanalyzovány demografické údaje 

výzkumného vzorku – procentuální zastoupení mužů a žen a věkové rozložení (průměrný věk, 

směrodatná odchylka). 

Dále pro ověření experimentální manipulace emocíbude proveden nepárový t-test, kde 

budu sledovat, zda existují statisticky signifikantní rozdíly v subjektivně vnímané míře hněvu 

mezi kontrolní a experimentální skupinou. Zároveň budu sledovat, zda v experimentální 

skupině došlo k signifikantně vyššímu navození vnímaného hněvu než jiných emocí. Za tímto 

účelem provedu párový t-test. 

Pro testování hypotéz použiji dvoufaktorovou analýzu rozptylu 2 (navozené emoce) x 

2 (odpovědnost pachatele) ANOVA. Ta umožní testování H1 neboli hlavního efektu – trestali 

lidé po navození emoce hněvu signifikantně více než kontrolní skupina? Zároveň umožní i 

testování efektu interakce – efektu manipulace se odpovědností pachatele na udělované tresty 

v obou skupinách, což odpovídá H2 (Hendl, 2009). 
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5.4 Diskuze 

Výše navrhovaný experiment zkoumá efekt prožívaného hněvu na morální rozhodování, 

specificky na rozhodování o odpovědnosti a zaslouženém trestu pro pachatele. Může přinést 

další pohled na faktory, které ovlivňují lidské rozhodování, a tím podpořit, případně 

zpochybnit platnost DPT. Zároveň vznáší otázku racionality lidského rozhodování zejména 

v trestně-právní oblasti, kde má hluboké dopady na životy druhých lidí. Pochopitelně existují 

určité limitace experimentu, které je třeba mít na paměti. 

 V první řadě jsme při navozování hněvu víceméně odkázáni na ochotu účastníků 

spolupracovat a na jejich schopnost prožívat emoce. Ač má autobiographical recall mnoho 

výhod a v minulosti se ukázal být efektivní metodou navozování emocí, můžeme si pokládat 

otázku, zda vybavení si emoce v minulosti má stejnou sílu jako její prožívání způsobené 

faktorem právě přítomným. Z toho důvodu se může stát, že ověření experimentální 

manipulace ukáže neúspěšné navození emoce, a tudíž bude celý experiment neplatný. 

 Je možné, že závěrečný dotazník mapující přítomné emoce u účastníků ukáže 

zvýšenou míru negativních emocí (hněvu, strachu, nechuť) u obou skupin v reakci na přečtené 

scénáře. Vzhledem k tomu, že se jedná o situace, kdy se člověk dopustí něčeho špatného, je 

pochopitelné, že vyvolají takovou reakci u posuzovatelů. Nicméně u experimentální skupiny 

by aktivace těchto emocí – zejména hněvu, měla být výrazně vyšší právě kvůli počátečnímu 

navození emoce.  

 Co se výzkumného souboru týče, je možné, že výsledné demografické rozložení 

nebude odpovídat zastoupení v populaci a zároveň se jedná o osoby, které mají samy od sebe 

zájem účastnit se experimentů. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že podobná studie na české 

populaci zatím nebyla provedena, berme toto jako první sondu. V případě, že by byly 

hypotézy podpořeny, je možné navázat dalšími studiemi, které budou rozsáhlejší a budou 

zaměřené na získání reprezentativního vzorku populace. 

 Zároveň je oprávněnou námitkou zpochybňující závěry studie fakt, že se odehrává 

v laboratorních podmínkách. Účastníci vědí, že jsou součástí experimentu a že jejich 

rozhodnutí nebudou mít reálný dopad. To pochopitelně snižuje ekologickou validitu studie, 

ovšem pro počáteční prozkoumání problematiky je vhodnější s co největší jistotou 

kontrolovat manipulaci s proměnnými, a to dovolují právě laboratorní experimenty. Pro další 

zkoumání by proto bylo vhodné přiblížit scénáře reálným situacím například s modelováním 
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určitých reálných trestů, aby rozhodnutí účastníků měly odpovídající následky. Tuto limitaci 

považuji za nejzásadnější v přenášení závěrů do situací běžného života. 
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Závěr 

Předložená bakalářská práce si vytyčila za cíl kritické představení jedné z nejnovějších teorií 

morálního rozhodování – teorie dvou procesů. Nejprve představila směry a myšlenky, které 

předcházely zrození teorie a následně se věnovala samotné teorii a současným studiím, které 

potvrzují či vyvrací její platnost. Prezentované studie přinesly mnoho argumentů pro i proti. 

Nicméně možná jedním z nejvíce problematických tvrzení je schopnost usuzovat s jistotou na 

procesy, které se odehrávají v lidském mozku na základě pozorování jeho aktivity. Ačkoli se 

naše vědomosti o fungování mozku a jeho specifických funkcí s každým dnem rozšiřují, stále 

toho nevíme tolik, abychom mohli s jistotou usuzovat na průběh tak složitých procesů, jako je 

rozhodování, za pomocí snímků monitorujících jeho aktivitu. Další významné studie 

s pacienty s poškozením ventromediální prefrontální kůry či studie manipulující s kognitivní 

zátěží a sledující reakční čas a typ úsudku taktéž nabízejí nejednoznačné závěry. V neposlední 

řadě je nutno zmínit problematičnost použitého dilematu. Trolley dilemata jsou velice 

vzdálená od situací běžného života, a tak je otázkou, zda si můžeme dovolit na základě 

hypotetických situací usuzovat na rozhodování v reálném životě. Zmíněné studie zároveň 

silně podporují důležitou roli rozumového zpracování informací při tvorbě utilitaristických 

úsudků, a naopak význam emocí při deontologických úsudcích. 

 Další část práce se věnovala užitečnosti pochopení mechanismu morálního 

rozhodování pro běžný lidský život. Jako jednu z možných oblastí aplikace jsem si vybrala 

situace soudních řízení, kde hlavním úkolem soudce či poroty je rozhodnout o vině či nevině 

obžalovaného a následně mu vyměřit patřičný trest. Výzkumy zabývající se touto 

problematikou rovněž podporují myšlenku, že při rozhodování o trestu probíhají dva typy 

procesů. Existují důkazy o tom, že rozhodování o odpovědnosti člověka za spáchaný čin je 

řízeno spíše racionálními procesy, avšak vyměřování trestu se řídí i emoční odezvou, jakou 

čin v posuzovatelích zanechal a slouží tak k utišení morálního rozhořčení, které čin způsobil. 

 Návrh empirického šetření následně více rozpracoval otázku faktorů vstupujících do 

morálního posuzování odpovědnosti a zasluhovaného trestu, konkrétně úlohu emocí. 

Výsledky experimentu za předpokladu, že by byl uskutečněn, by tak mohly přinést jasnější 

pohled na efekt hněvu v těchto situacích, přičemž hněv je nejčastější emocí, kterou lidé 

v konfrontaci s nesprávným chováním druhých zažívají. Mohly by tak potvrdit či vyvrátit 

hypotézu, že hněv posiluje vnímanou odpovědnost pachatele, a tudíž mu vyměřují vyšší trest. 

Skutečnost, že pouhou manipulací s emočním stavem posuzovatelů dojde k signifikantním 
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rozdílům v rozhodnutí, by byla jasným důkazem, že lidské rozhodování není vždy plně 

racionální, ač se posuzovatelé mohou domnívat o opaku.  
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