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ÚVOD 

Nacistická ideologie a její přesahy do všedního života jsou stále aktuálním 

tématem, se kterým se naše historická paměť doposud nedokázala vyrovnat. Vysvětlení 

a pochopení našeho chování v době nacismu hledáme již více než 70 let. Uvědomujeme 

si, že hrůzy, které jsme spáchali na židovském, romském a dalším obyvatelstvu, nikdy 

nedokážeme omluvit. Pro naše vyrovnání se s minulostí je ovšem naprosto stěžejní 

lidskému chování v době nacismu porozumět. 

Někteří se pokouší nalézt pochopení této historické zkušenosti skrze výtvarné 

umění, jako například Gerhard Richter, jehož silně působivé abstraktní obrazy 

vytvořené podle tajně pořízených židovských fotografií zobrazujících koncentrační 

tábory či popraviště s nahými Židy jsou nyní vystaveny v Klášteře sv. Anežky České.
1
 

Další se snaží replikovat historickou zkušenost, ať už dokumentaristicky či populární 

fikcí – jen v posledních pár letech bylo napsáno několik nových knih a natočeno několik 

nových velkofilmů na téma atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda 

Heydricha.
2
 Jiní, jako například Jerry M. Burger, nepřestávají opakovat vědecké 

sociálně psychologické experimenty vysvětlující myšlenkové pochody německých 

úředníků, kteří (na první pohled bez zaváhání) od psacího stolu posílali na smrt miliony 

nevinných lidí.
3
 

 Sociální psychologie nacismu, která tvoří rámec této práce, nabízí několik úhlů 

pohledu, ze kterých je možné nacistickou ideologii zkoumat. Můžeme se věnovat 

příčinám, které vedly k úspěšnému uplatňování totalitní diktatury v Německu v letech 

1933-1945, rozebrat činy a myšlení určité skupiny obyvatel Německa v dané době 

(soudci, úředníci,…) nebo zkoumat sebereflexi společnosti po skončení druhé světové 

války. S ohledem na rozsah této diplomové práce jsem se rozhodla tématem sociální 

psychologie nacismu zabývat pouze z posledně jmenované perspektivy. 

Předmětem této diplomové práce je výzkum vědeckých poznatků sociálních 

psychologů druhé poloviny 20. století, který nám pomůže pochopit příčiny chování 

osob, jež se podílely na hrůzách páchaných v období nacismu – ať už aktivním 

vyvražďováním židovského obyvatelstva nebo tím, že se jiným lidem v takovém 

                                                           
1
 RICHTER, Gerhard. Gerhard Richter výstava. Kurátoři: Jiří Fajt a Milena Kalinovská ve spolupráci s 

Gerhardem Richterem a jeho studiem. Klášter sv. Anežky České. 26.04.2017 - 03.09.2017. 
2
 ŠMEJKAL, Pavel a PADEVĚT, Jiří. Průvodce: Anthropoid. Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 

BINET, Laurent. HHhH. Praha: Argo, 2010. 

Anthropoid [Anthropoid] [film]. Režie Sean ELLIS. Velká Británie, Česká republika, Francie, 2016. 

Smrtihlav [HHhH] [film]. Režie Céderic JIMENEZ. Francie, Velká Británie, Belgie, USA, 2017. 
3
 BURGER, Jerry M. Replicating Milgram: Would people still obey today? American Psychologist. 2009, 

64(1), 1-11. 
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vraždění nepokusily zabránit. Pokusím se vysvětlit jednotlivé sociálně psychologické 

jevy, jako je konformismus, poslušnost vůči autoritě a tendence k páchání zla z pozice 

moci, které dodnes významně ovlivňují jednání běžných lidí. 

 V první kapitole této práce se zaměřím na příběh obyčejných mužů 101. 

záložního policejního praporu. Tento prapor se na počátku 40. let 20. století účastnil 

vyvražďování židovského obyvatelstva. 

V dalších třech kapitolách popíši sociálně psychologické experimenty Solomona 

E. Asche, Stanleyho Milgrama a Philipa G. Zimbarda. 

V páté kapitole přistoupím k analýze poznatků vyplývajících z těchto 

experimentů a za využití logické indukce a analogie se jimi pokusím objasnit jednání 

výše zmíněných „obyčejných mužů“ nebo jiných osob, které se dopustily srovnatelných 

činů. Současně zobecním dané poznání a ve vztahu k němu zhodnotím sebereflexi 

dnešní společnosti. 

 Cílem této práce je zodpovězení následujících otázek: 

 Jak je možné, že k takovému jednání ze strany obyčejných lidí došlo? 

 Je možné, že se něco podobného bude opakovat v jiné době a na jiném místě? 

 Můžeme se takto chovat i my? 

 Pokud ano, dokážeme se z takového poznání nějakým způsobem poučit? 

 Reaguje na tyto poznatky dnešní společnost? 

 Pokud ano, je její reakce dostatečná? 

 Existuje možnost, jak něčemu podobnému v budoucnu zabránit? 

Odpovědi na tyto otázky shrnu v závěru diplomové práce. 
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1. OBYČEJNÍ MUŽI 

1.1. Příběh 101. záložního policejního praporu 

 Jakého jednání se někteří běžní němečtí občané byli schopni dopustit během 

druhé světové války, lze ilustrovat na níže uvedeném příběhu, který na základě 

dochovaných výpovědí zúčastněných osob sepsal Christopher R. Browning pod názvem 

Obyčejní muži.
4
 

Na podzim roku 1939 jsou zcela obyčejní muži z Hamburku, kteří jsou příliš 

staří na službu ve wehrmachtu, povoláni do služby německé pořádkové policie. Stávají 

se tak příslušníky 101. záložního policejního praporu namísto profesionálních policistů. 

Jednoho červencového dne v roce 1942 jsou odvezeni do polské vesnice Józefów, aniž 

by byli informováni, jaký úkol je tam čeká. 

Když dorazí na místo, shromáždí se kolem svého velitele majora Wilhelma 

Trappa: „Prapor dostal hrozně nepříjemný úkol… rozkaz přišel z nejvyšších míst… Židé 

vyprovokovali americký bojkot, který uškodil Německu… v Józefówě jsou Židé, kteří 

jsou ve spojení s partyzány. Prapor má teď rozkaz tyto Židy sehnat dohromady. 

Práceschopní židovští muži musejí být oddělení od ostatních a budou odvezeni do 

pracovního tábora. Zbylé Židy – ženy, děti a starce – prapor na místě zastřelí… kdyby 

kdokoli ze starších příslušníků praporu měl pocit, že na tento úkol nestačí, může 

vystoupit.“
5
 

Pouze třináct z přítomných pěti set osob využije nabídky majora Trappa a 

vystoupí z řady. Vystoupivší odevzdají pušky a čekají na další rozkazy. Masového 

vraždění se účastnit nemusí. 

Zbylí muži mají za úkol shromáždit všechny józefówské Židy na tržišti, oddělit 

práceschopné muže a ostatní Židy odvést nákladními automobily do lesa, kde budou 

vysvlečeni a popraveni. Pokud někdo bude klást odpor, má být na místě 

zastřelen. Příslušníci 101. záložního policejního praporu splní rozkaz a 1500 

józefówských Židů povraždí. 

Naprosto obyčejní lidé během tohoto masakru střílejí malé děti i nemluvňata. 

Nemají žádné zkušenosti s popravami, tudíž často dochází k tomu, že svou oběť střelí 

do hlavy ze špatného úhlu a její mozek, kousky lebky a krev potřísní střelce. Vzhledem 

k velkému množství Židů, kteří mají být popraveni, vojáci nestíhají vykonat všechny 

                                                           
4
 BROWNING, Christopher R. Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku. 

Praha: Argo, 2002. 
5
 Ibid., s. 17-18. 
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popravy podle rozkazu. Brzy ztrácí přehled o tom, kolik Židů ten den zastřelili. I když 

se při popravách často střídají a jsou k vraždění povzbuzováni alkoholem, ne všichni 

jsou schopni takový stres unést. 

Někteří hledají různé formy úniku – například míří mimo cíl nebo se díky 

všeobecnému zmatku vyhnou plnění zadaného úkolu. 

„Střílení lidí se mi tak příčilo, že jsem čtvrtého muže netrefil. Už jsem prostě 

nemohl dál přesně mířit. Najednou se mně zatočila hlava a z místa popravy jsem utekl. 

Právě jsem se vyjádřil nesprávně. Nešlo o to, že jsem nemohl už přesně mířit, spíše o to, 

že po čtvrté jsem úmyslně mířil vedle. Potom jsem odběhl do lesa, musel jsem se 

vyzvracet a posadil jsem se ke stromu. Abych se přesvědčil, že nikdo není nablízku, 

hlasitě jsem do lesa zavolal, protože jsem chtěl být sám. Dnes mohu říct, že jsem byl 

nervově úplně vyřízený. Myslím, že jsem zůstal sám v lese asi dvě až tři hodiny.“
6
 

Časem se józefówské tržiště naplní vojáky, kteří ve střelbě nedokážou 

pokračovat. Celých 80 % mužů však v popravách pokračuje až do úplného konce. 

Někteří se snaží své chování racionalizovat – často sami sebe přesvědčují, že 

kdyby úkol odmítli plnit, stejně osud Židů nezmění. Někdy si dokonce omlouvají 

zabíjení malých dětí tím, že by bez matky, která již zabita byla, jistě dlouho nepřežily. 

Většinou Židy nepovažují za stejné lidi, jako jsou oni sami, jinak by rozkaz splnit 

nedokázali. 

Jiní si masové vraždění Židů užívají a naplno vyjadřují svůj dosud neprojevený 

sadismus. Například donutí židovské starce, aby se svlékli a plazili se bahnem, a přitom 

je mlátí klacky přes záda. 

Všichni zavraždění Židé jsou pohřbeni v jednom hrobě, který si nejprve sami 

vykopou. Každá další várka popravených si tak před svým zastřelením musí stoupnout 

na hromadu nahých těl. Neudělují se rány z milosti, a když někdo přežije, vojáci ho 

nechají se pomalu dusit pod mrtvými těly jeho sousedů. 

Sám major Trapp se střílení neúčastní. 

„Místo toho zůstal v Józefówě, protože prý nesnesl ten pohled. My, muži, jsme 

tím byli dotčeni a říkali jsme, že ani my ten pohled nesneseme.“
7
 

Je otázkou, nakolik jsou pozdější výpovědi vojáků, kteří se dopustili těchto 

zvěrstev, skutečným svědectvím o tom, co v té chvíli prožívali, a nakolik se jedná o 

upravené vzpomínky lidí, kterým později došlo, co provedli, a snažili se své jednání 

                                                           
6
 Ibid., s. 65. 

7
 Ibid., s. 57. 
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(třeba i jen sami pro sebe) nějakým způsobem vysvětlit a ospravedlnit. Například hodně 

z nich si později vzpomnělo i na střelbu v nemocnici. Pouze dva ovšem zároveň 

přiznali, že by tam oni sami stříleli. 

Proč lidé, kterým byla nabídnuta možnost neúčastnit se masakru židovských žen, 

dětí a starců, této možnosti nevyužili? Když bylo mužům nabídnuto vystoupit z řady, 

tak měli velmi krátký čas na rozmyšlenou. Byli jistě ovlivněni tlakem svého okolí, 

svých kamarádů v uniformách, kteří také stáli na místě a mohli by je odsoudit nebo se 

jim vysmát za nedostatek odvahy, pokud by úkol nechtěli plnit společně s nimi. 

Někteří vojáci, kteří nejprve nevystoupili z řady, se od plnění úkolu pokusili 

odstoupit dodatečně. Třeba i poté, co několik poprav vykonali, ale nadále už nezvládli 

ve vraždění pokračovat. Záleželo sice na tom, na kterého nadřízeného se obrátili, ale 

často jim bylo vyhověno. Takto neodstupovali pouze ti, kdo stříleli. Svou roli na 

masovém vraždění si uvědomil například také řidič, který nejprve odvezl nákladní 

automobil plný Židů na popraviště, a poté odmítl pokračovat. 

Popravy měly na všechny vojáky silný vliv. Jeden z mužů dokonce později téže 

noci ve spánku vystřelil do střechy ubikace. Někteří si ale závažnost svého jednání 

uvědomili až mnohem později, třeba i po několika letech. 

Po masakru v Józefówě už 101. záložní policejní prapor neměl Židy přímo 

popravovat, ale účastnit se vyklízení židovských obcí a následných deportací. Tímto 

způsobem měli muži získat pocit, že se na dalším vraždění Židů vlastně nepodílejí. 

Čekala je ještě například deportace 7 000 Židů z Lukowa, 11 000 Židů z Miedzyrzece, 

pronásledování ukrývajících se Židů v Polsku a nakonec přeci jen i několik dalších 

poprav, jimž se z důvodu nepřítomnosti majora Trappa již nemohli vyhnout. 

Jak to s těmito muži po skončení války dopadlo? Jednoho z policistů udala jeho 

žena a on při výslechu uvedl jména třech svých nadřízených včetně majora Trappa. Po 

jednodenním soudním řízení v Polsku, které bylo zaměřeno výhradně na zastřelení 

několika desítek Poláků (nikoli několika tisíc Židů) byli policista a major Trapp 

odsouzeni k smrti a další dva vojáci k pár letům vězení. Dalších 210 příslušníků 101. 

záložního policejního praporu bylo vyslýcháno až v letech 1962-1967 a obžalováno 

bylo pouze 14 z nich. Všichni byli shledáni vinnými a nejpřísnějším uděleným trestem 

byl trest odnětí svobody v trvání 4 let.
8
 

                                                           
8
 Ibid., s. 123-124. 
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Jak je možné, že se tito obyčejní muži dopustili takových činů? Proč i ti, kteří 

židovské obyvatele Józefówa od počátku popravovat nechtěli, nevystoupili z řady a 

nakonec vraždili? Proč to pro jednoho bylo snazší než pro druhého? A je možné, aby se 

něčeho podobného dopustili i současní lidé pocházející z jiného, například 

demokratického prostředí? Mohli bychom se něčeho podobného dopustit také my? 

Zygmunt Bauman ve své knize Modernita a holocaust při popisu německých 

vojáků z doby druhé světové války uvádí: 

„Velmi brzy se ukázalo, že kdykoli tito muži svlékli uniformu, nebyli nijak zlí. 

Chovali se velmi podobně jako všichni z nás. Měli manželky, které milovali, děti, které 

hýčkali, přátele, jimž pomáhali a těšili je v nesnázích. Zdálo se neuvěřitelné, že tíž lidé, 

když byli v uniformě, postříleli a zplynovali – nebo na to dohlíželi – tisíce jiných lidí, 

včetně žen, které jejich manžel také miloval, a dětí, které jejich otec hýčkal. Bylo to též 

děsivé. Jak to mohli obyčejní lidé, jako ty a já dělat?“
9
 

 

1.2. Je možné, aby se něco podobného v budoucnu opakovalo? 

Příslušníci 101. záložního policejního praporu samozřejmě nebyli jediní 

obyčejní lidé, kteří se v průběhu druhé světové války podíleli na holocaustu. Za všechny 

soudce a úředníky, kteří jakožto vrazi od psacího stolu posílali židovské obyvatele na 

smrt, zde můžeme zmínit jednoho z největších nacistických zločinců Adolfa 

Eichmanna, který byl v roce 1962 Nejvyšším soudem v Izraeli odsouzen k trestu smrti a 

popraven.
10

 Svůj díl viny však nesou také pracovníci koncentračních táborů, kteří 

poslušně vykonávali pokyny svých nadřízených, nebo běžní občané, kteří holocaustu 

jen tiše přihlíželi. 

Na druhé straně samozřejmě existují i světlé výjimky v podobě odvážných osob, 

které v dané době dokázaly různými způsoby projevit svůj nesouhlas se systematickým 

vyvražďováním židovského obyvatelstva. Sourozenci Schollovi, kteří byli v roce 1943 

popraveni gilotinou za šíření protiválečných a protinacistických letáků, Claus von 

Stauffenberg, který byl v roce 1944 popraven zastřelením za neúspěšný atentát na 

Adolfa Hitlera nebo učitelka Elisabeth Abeggová, která byla na základě udání ohledně 

protinacistického postoje nucena vzdát se své profese a následně vytvořila rozsáhlou 

organizaci, která poskytla ubytování i zásoby mnoha Židům. 

                                                           
9
 BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust. Praha: Sociologické skladatelství, 2003. s. 213. 

10
 Okolnosti soudního procesu s Adolfem Eichmannem velmi dobře rozebírá Hannah Arendtová ve své 

knize Eichmann v Jeruzalémě (ARENDTOVÁ, Hannah. Eichmann v Jeruzálémě. Zpráva o banalitě zla. 

Praha: Mladá fronta, 1995.) 
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Nebyl to jen nacismus a druhá světová válka, co nutilo obyčejné lidi podílet se 

na masakru jiných živých bytostí nebo projevit velkou odvahu při odmítnutí takového 

jednání. Nejedná o ojedinělý historický případ, kdy by se obyčejní lidé dopouštěli 

podobných zvěrstev. Například v rámci arménské genocidy v letech 1915 – 1918 bylo 

Turky vyvražděno 1 500 000 Arménů. Turecko dodnes není ochotno toto vraždění uznat 

za genocidu. Japonci v roce 1937 zmasakrovali několik set tisíc čínských civilistů. 

Američtí vojáci se v průběhu Vietnamské války dopustili několika masakrů vůči 

vietnamským civilistům. Podobně jako si výše zmiňovaní obyčejní muži 

ospravedlňovali vyvražďování malých dětí si stejnou činnost omlouvala i jedna žena 

z kmene Hutuů, který v roce 1994 zmasakroval sousední kmen Tutsiů ve Rwandě: 

„Tato žena ospravedlňovala masakr dětí jako „laskavost“, jež jim prokázala, neboť 

jinak by z nich byli bezmocní sirotci, protože jejich rodiče už byli stejně zavražděni.“
11

 

Nelze tedy říci, že by se v případě výše zmíněného chování německých obyvatel v 

průběhu druhé světové války jednalo o unikátní incident, který by se nemohl odehrát 

znovu kdekoli jinde. 

 Touto myšlenkou se zabývalo i několik sociálních psychologů, kteří v druhé 

polovině 20. století uskutečnili experimenty, v rámci nichž se snažili objasnit, jak 

snadné je nechat se strhnout autoritou, okolím či situací a činit věci, které bychom jinak 

nečinili. Tyto experimenty zkoumají sociální konformitu, poslušnost vůči autoritě a 

přirozenou lidskou tendenci páchat zlo z pozice moci a přiblížíme si je v následujících 

kapitolách této práce. 
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2. ASCHŮV EXPERIMENT KONFORMITY 

2.1. Solomon E. Asch a průběh jeho experimentu 

Solomon Eliot Asch se narodil v roce 1907 ve Varšavě. V roce 1920 se 

odstěhoval do Spojených Států, kde v roce 1932 získal doktorský titul na Kolumbijské 

univerzitě. Asch profesně působil na Městské universitě v New Yorku, The New School 

for Social Research, Swarthmore College, Rutgers University a Pensylvánské 

univerzitě. Zemřel roku 1996 v Pensylvánii.
12

 

 Asch uskutečnil svůj experiment zkoumající konformitu v roce 1951 na 

Swarthmore College v Pensylvánii. Ve svém experimentu se zabýval nezávislostí 

lidského rozhodování a jejím nedostatkem v závislosti na tlaku okolí. Cílem Aschova 

experimentu bylo zkoumat dopad změny situačních podmínek, za kterých se 

individuální subjekt rozhoduje, na výsledek rozhodování tohoto subjektu. 

Poznatky vyplývající z Aschova experimentu nám pomohou lépe pochopit, proč 

takové množství lidí nesouhlasících s nacistickým, komunistickým či jiným politickým 

režimem nedokázalo svůj názor veřejně projevit. Dozvíme se, proč bylo pro obyčejné 

muže tak obtížné vystoupit z řady a odmítnout vykonat rozkaz. Objasníme si původ 

nečekaně silného pocitu úzkosti, který někdy zažil snad každý z nás, když stál tváří 

v tvář většině s odlišným názorem. 

Aby Asch mohl uskutečnit svůj výzkum, rozhodl se pro klamavou povahu 

experimentu. Zkoumaným subjektům tedy dopředu nebyl znám skutečný účel 

experimentu. Asch v jedné třídě vždy shromáždil sedm až devět studentů – účastníků 

klamavého experimentu, kterým sdělil, že se jedná o výzkum rozdílů ve zrakovém 

vnímání. Chlapcům pak předložil obrázek, na kterém byla uvedena výchozí čára o 

určité délce. Vedle této čáry byly nakresleny tři další čáry, které byly označeny čísly 1, 

2 a 3. Dvě z těchto čar byly výrazně jinak dlouhé než výchozí čára a jedna z nich svou 

délkou výchozí čáře odpovídala. 
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Obrázek č. 1 – zadání předložené účastníkům Aschova experimentu 
13

 

 

 

Účastníci experimentu měli posoudit, která ze tří očíslovaných čar svou délkou 

nejvíce odpovídá výchozí čáře. Podstatné tedy je, že odpověď studentů nemohla být 

ovlivněna jejich názorovým smýšlením – jednalo se o smyslové posouzení skutečnosti. 

Jedno kolo experimentu se skládalo celkem z osmnácti podobných úkolů. 

Účastníci experimentu byli následně vyzváni, aby své odpovědi sdělili nahlas v pořadí 

podle toho, jak seděli ve třídě. Každý student měl vyslovit číslo čáry, která svou délkou 

nejvíce odpovídá výchozí čáře. 

 Skupiny účastníků experimentu byly čtyři. Jen jedna z těchto skupin od Asche 

neobdržela žádné instrukce a studenti zde odpovídali podle toho, co skutečně viděli. 

Výsledky výzkumu v této skupině pak sloužily ke srovnání s odpověďmi v dalších 

skupinách. V těchto zbylých třech skupinách byli všichni účastníci až na jednoho 

předem instruováni, aby při určité otázce odpovídali stejně špatně. V těchto předem 

instruovaných skupinách byl tedy pouze jeden účastník, který tyto instrukce neobdržel, 

a měl odpovídat správně v souladu se svým uvážením – zkoumaný subjekt. 

 Ve skupině, která před uskutečněním experimentu nebyla s Aschem v kontaktu a 

neobdržela tedy žádné instrukce (celkem 37 studentů), přesahoval poměr správných 

odpovědí 99 % (vždy správně odpovědělo 35 ze 37 účastníků, jeden účastník odpověděl 

špatně jednou a jeden dvakrát). Na základě tohoto poznatku můžeme usuzovat, že 

správné odpovědi byly studentům téměř vždy jasně patrné. 

V dalších skupinách byl jeden neinstruovaný účastník – zkoumaný subjekt 

(celkem 123 zkoumaných subjektů) uveden do situace, kdy se jeho smyslové vjemy 
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neshodovaly s odpověďmi zbývajících účastníků a sdělovaly subjektu něco jiného. 

Ostatní studenti v místnosti shodně odpovídali špatně a individuální vědomí subjektu 

tak bylo konfrontováno se špatnou odpovědí většiny. 

 Instruovaná většina se skládala z dobrovolníků – vysokoškolských studentů 

mužského pohlaví. Tito účastníci prošli zkušebním kolem plánovaného experimentu, 

kde jim bylo sděleno, aby své odpovědi vyslovovali zřetelně a dostatečně hlasitě. Měli 

se vyhýbat přímému pohledu na zkoumaný subjekt a neměli projevovat překvapení, 

pokud odpoví jinak než oni. 

 Zkoumané subjekty byly také vysokoškolskými studenty mužského pohlaví. 

Jejich průměrný věk byl 20 let. Každý z nich byl k experimentu přiveden jedním 

z předem instruovaných účastníků, který subjektu sdělil pouze to, že se bude konat 

výzkum rozdílů zrakového vnímání, kde je potřebný ještě jeden student. 

 Ve většině případů bylo zkoumanému subjektu záměrně ponecháno volné místo 

jako předposlednímu v řadě studentů. V době, kdy tento subjekt odpovídal, si tedy 

vyslechl bez jedné všechny odpovědi ostatních účastníků. 

 Po usazení studentů experimentátor přednesl zadání úkolu a chlapci mu položili 

pár upřesňujících otázek. Vyvolali tak dojem, že se všichni vidí poprvé a že zadání 

úkolu bylo všem účastníkům neznámé.  

„Ujišťovali se, že bude vždy jedna ze tří čar odpovídat výchozí čáře a požádali o 

zopakování způsobu, jak budou odpovídat.“
14

 

Student, který odpovídal jako první v pořadí, měl ve skutečnosti k dispozici 

návod, jak odpovídat. Ostatní chlapci měli odpovídat stejně jako on. V souladu 

s návodem všichni instruovaní účastníci odpovídali správně na šest z osmnácti zadání. 

Na zbylých dvanáct zadání odpovídali špatně. Bude zkoumaný subjekt odpovídat 

v souladu se svým individuálním vědomím nebo podlehne skupinovému tlaku svého 

okolí? 
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 ASCH, Solomon Eliot. Studies of independence and conformity: I. A Minority of One Against a 

Unanimous Majority. Psychological Monographs: General and Applied. 1956, 70(9), 1-70. s. 4. „They 

inquired whether there would always be a comparison line equal to the standard and asked for a 

repetition of the way in which the responses were to be announced.“ (vlastní překlad) 
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Obrázek č. 2 – experimentátor a účastníci Aschova experimentu (zkoumaný 

subjekt je třetí osobou zprava)
15

 

 

 

V jednom kole experimentu bylo použito stejné zadání dvakrát – tedy prvních 

devět z osmnácti zadání bylo totožných jako druhých devět zadání. Díky tomu mohl 

Asch zkoumat vývoj odpovídání zkoumaného subjektu a porovnat jeho odpovědi na 

začátku a na konci kola. 

Experimentátor působil klidně a profesionálně. Bez projevu názoru či emocí 

zaznamenával všechny odpovědi do připraveného formuláře. Zdržel se zbytečných 

komentářů a odrazoval skupinu od případných přerušení výzkumu způsobených diskuzí 

ohledně správné odpovědi. 

Neprodleně po skončení experimentu byl zkoumanému subjektu vysvětlen pravý 

smysl experimentu. S chlapcem byl veden rozhovor o důvodech, ze kterých odpovídal 

nezávisle na skupině nebo naopak stejně jako ostatní účastníci experimentu. 

 

2.2. Výsledky experimentu 

 Zkoumané subjekty se ve svých odpovědích zpravidla přiklonily k 

instruované většině a odpověděly špatně. Pouze jedna čtvrtina studentů odpovídala 

správně a nenechala se strhnout instruovanou většinou skupiny. Níže je uvedena 

tabulka, která nám ukazuje, jak účastníci experimentu odpovídali. 
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 MCLEOD, Saul A. Asch Experiment. Obrázek experimentátora a účastníků Aschova experimentu. In: 

simplypsychology.org [online]. 2008. [cit. 2.9.2017] Dostupné z 

https://www.simplypsychology.org/asch-conformity.html 
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Tabulka č. 1 
16

 

Počet 

chyb 

Neinstruovaná 

skupina 

Instruované skupiny Všechny 

instruované 

skupiny  

(123 

zkoumaných 

subjektů) 

37 

zkoumaných 

subjektů 

70 

zkoumaných 

subjektů 

25 

zkoumaných 

subjektů 

28 

zkoumaných 

subjektů 

0 35 17 5 7 29 

1 1 4 2 2 8 

2 1 7 1 2 10 

3 0 12 1 4 17 

4 0 3 1 2 6 

5 0 5 2 0 7 

6 0 2 4 1 7 

7 0 3 0 1 4 

8 0 7 4 2 13 

9 0 3 2 1 6 

10 0 4 1 1 6 

11 0 2 0 2 4 

12 0 1 2 3 6 

Průměr 0,08 4,01 5,16 4,71 4,41 

Medián 0,00 3,00 5,50 3,00 3,00 

Průměrné 

% 

špatných 

odpovědí 

0,7 33,4 43,0 39,3 36,8 

 

 Z výsledků uvedených výše v tabulce č. 1 je patrné, že i odpovědi zkoumaných 

subjektů v jednotlivých instruovaných skupinách byly rozdílné. Nejnižší procento 

špatných odpovědí bylo zaznamenáno v první skupině, zatímco nejvyššího procenta 

špatných odpovědí bylo dosaženo ve druhé skupině. 

                                                           
16
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Důvodem může být skutečnost, že chlapci z různých skupin studovali jiný typ 

vysoké školy. Účastníci z první instruované skupiny byli studenty malé prestižní 

soukromé vysoké školy pro děti z bohatých rodin, studenti z druhé instruované skupiny 

navštěvovali velkou metropolitní univerzitu a pocházeli většinou ze střední třídy a 

chlapci ze třetí instruované skupiny studovali pedagogickou státní školu a většinou 

pocházeli z nižší třídy. 

U studentů z první skupiny bylo tedy pravděpodobnější, že se vzájemně znají. 

Navíc mohli být zvyklí diskutovat s ostatními chlapci a oponovat jim. Mohli si také 

uvědomovat, že se s ostatními účastníky experimentu budou potkávat i nadále. Proto 

mohlo dojít k tomu, že častěji upřednostnili své přesvědčení před názorem většiny. 

Zároveň však můžeme konstatovat, že rozdíly procent špatných odpovědí 

v jednotlivých instruovaných skupinách (9,6 %, 3,7 % a 5,9 %) jsou oproti rozdílu 

procent špatných odpovědí u instruovaných skupin dohromady a skupiny neinstruované 

(36,1 %) naprosto zanedbatelné. A právě skutečnost, že tendence ke konformnímu 

chování se výrazně projevila u studentů ze všech instruovaných skupin bez ohledu na 

prostředí, ze kterého pocházeli, je pro Aschův experiment určující. 

 Z Aschova experimentu je také jasně patrné, že čím déle sociální tlak trval, tím 

snáze se subjekt podrobil většině. Jak je uvedeno výše, prvních devět úkolů bylo 

stejných jako druhých devět úkolů v jednom kole experimentu. Procento špatných 

odpovědí v druhé polovině kola experimentu oproti procentu špatných odpovědí v první 

polovině tohoto kola vzrostlo. Čím déle byl tedy student vystaven sociálnímu tlaku, tím 

méně jednotnému názoru skupiny vzdoroval. Po čase ale konformismus chlapce dosáhl 

úrovně, která se už příliš neměnila – viz níže vyobrazený graf. 
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Graf č. 1 (na svislé ose je uveden počet chyb, na vodorovné ose pořadí úkolu; první 

polovina jednoho kola experimentu je vyobrazena plnou čarou, druhá polovina 

přerušovanou čarou)
17

 

 

 

 Nižší stupeň konformismu pozorovaného u zkoumaných subjektů na počátku 

experimentu můžeme vysvětlit tím, že nepřipravený student může nejprve vnímat 

špatné odpovědi většiny pouze jako ojedinělé nedorozumění. Postupně jsou však 

chlapci vystaveni většímu stresu, a to zvláště v případech, kdy mají na stejné zadání 

odpovídat podruhé a tuší, jaké budou odpovědi ostatních účastníků experimentu. 

Prvotní šok tedy mohl studentovi usnadnit nezávislou odpověď, ale je zřejmé, že jeho 

nezávislost v průběhu experimentu oslabuje stejně rychle, jako šok odeznívá. 

 Účastníci Aschova experimentu mohli udělat dva typy chyb. Prvním typem 

chyby byla chyba mírná, kdy studenti ze tří možných čar vybrali čáru o stupeň delší 

nebo kratší než výchozí čáru. Druhým typem chyby byla chyba velká, kdy chlapci 

vybrali čáru o dva stupně delší nebo kratší, než byla výchozí čára. V případě, kdy 

instruovaní účastníci udělali mírnou chybu, zkoumaný subjekt (pokud pochybil) podle 

očekávání pochybil také pouze mírně. Pokud však účastníci učinili velkou chybu, 
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student (pokud pochybil) učinil chybu stejného typu ve 4/5 případů a v 1/5 případů 

učinil chybu mírnou, tedy zvolil čáru, jejíž délka byla mezi správnou odpovědí a 

špatnou odpovědí většiny účastníků. Tento typ odpovědi Asch označuje jako 

kompromisní odpověď. 

Za povšimnutí stojí také skutečnost, že kompromisně odpovídali výrazně častěji 

účastníci první skupiny, tedy studenti malé soukromé vysoké školy, kteří byli ve svých 

odpovědích o něco nezávislejší než ostatní skupiny chlapců.
18

 

 Jak je zmíněno výše, konformismus u studentů v průběhu experimentu vzrůstal 

do určité úrovně, na které zůstal. Nabízí se otázka, zda je možné odpovědi některých 

chlapců pokládat za konzistentní. Odpovídaly zpočátku nezávislé subjekty častěji 

nezávisle i nadále? A pokud se některý student již na začátku přizpůsobil většině, 

pokračoval v konformním způsobu odpovídání i později v experimentu? 

Z Aschova experimentu vyplývá, že většina subjektů si v jeho průběhu udržela 

konzistentní způsob odpovídání. Dvacet devět chlapců odolalo tlaku většiny natolik, že 

neodpovědělo špatně ani jednou. Asch si tuto skutečnost vysvětloval dvěma způsoby. 

Zaprvé konzistentní způsob odpovídání může být součástí lidského charakteru – podle 

Asche může člověk mít dostatečné sebevědomí, aby si udržel schopnost jednat 

nezávisle na protikladně jednající většině. Aschův experiment však tuto možnost 

nemohl dostatečně jistě potvrdit. Druhým vysvětlením může být, že způsob odpovídání 

studentů mohl být dán jednoduše jejich reakcí na situaci danou experimentem. Chlapci 

mohli pociťovat závazek udržet způsob svého odpovídání konzistentní. Předmětná 

reakce tedy nemusí nic vypovídat o jejich sebevědomí. 

 Asch se dále zabýval tím, zda je u zkoumaných subjektů, které se alespoň jednou 

podřídily většině, možné vypozorovat pravidelnost momentu, kdy se tak stalo. Naprostá 

většina špatně odpovídajících studentů pochybila již u prvních otázek. Pouze 7 % 

chlapců odpovědělo poprvé špatně až v druhé části experimentu. Většina se 

pravděpodobně rychle přizpůsobila stresu danému experimentem a nastavila způsob, 

kterým bude na otázky odpovídat. Ani nadále trvající tlak ze strany dalších 

odpovídajících účastníků neměl na změnu ve způsobu odpovídání subjektů větší vliv. 

Dá se tedy říci, že čím více člověk již projevil svou nezávislost, tím byl i nadále 

odolnější vůči společenskému tlaku. 
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 S konzistentním způsobem odpovídání jednotlivých studentů souvisí také 

otázka, zda existuje souvislost mezi okamžikem první chyby chlapce a celkovým 

účinkem tlaku většiny. Z výsledků Aschova experimentu je možné vyčíst, že čím se 

první chyba v odpovědi subjektu objevila dříve, tím větší měl subjekt tendenci 

odpovídat špatně i na další otázky. Studenti, kteří poprvé odpověděli špatně v pozdější 

části experimentu tedy na zbylé otázky odpovídali špatně méně často než chlapci, kteří 

odpovídali špatně již na začátku. 

 Z Aschova experimentu je zřejmé, že existují veliké rozdíly v tom, jak lidé 

reagují na společenský tlak. Někteří se tlaku nepodřídili vůbec a jiní mu podlehli zcela. 

Vzhledem k tomu, že u nezávislé skupiny byly odpovědi téměř bezchybné, můžeme 

konstatovat, že nátlaku většiny nepodlehla jen jedna čtvrtina zkoumaných subjektů. 

Aschův experiment nám tedy ukázal, že rozhodování podle většiny převážilo nad 

rozhodováním podle smysly vnímané skutečnosti. 

 

2.3. Co se odehrávalo v hlavách účastníků experimentu? 

 Po ukončení kola experimentu byl účastníkům předložen formulář s otázkami 

týkajícími se důvodů pro jejich odpovídání, jejich pocitů během experimentu a toho, jak 

se v jejich očích měnilo vnímání skutečnosti – délek čar nakreslených v zadání. V této 

chvíli byl subjektu také prozrazen pravý účel klamavého experimentu a následoval 

rozhovor se studentem. 

„Toto nebyl experiment primárně zkoumající zrakové rozlišování. Cílem bylo 

objasnit vliv skupiny na jednotlivce v jejím středu. Skupina byla předem instruovaná, 

aby čas od času odpovídala špatně. Vy jste byl jediný, kdo o této skutečnosti nevěděl. 

Předmětem tohoto zkoumání je lépe pochopit, jak lidé reagují na takovéto podmínky.“
19

 

 Většina chlapců si od počátku uvědomovala, že je jejich názor odlišný od názoru 

většiny, a že jsou v místnosti jedinou osobou, která má jiný názor. Studenti většinou 

cítili, že je něco špatně, ale nebyli schopni určit, o co se jedná. Zpravidla si vytvořili 

hypotézy vysvětlující jejich tendenci odpovídat odlišně. Chlapci si například mysleli, že 

špatně pochopili zadání a mají určovat správnou šířku čar namísto délky, nebo že se 

jedná o optickou iluzi. Vzhledem k tomu, že ve špatných odpovědích většiny nebylo 

                                                           
19

 Ibid., s. 26. „This was not primarily an experiment in optical discrimination. The aim was to throw 

light on the effect of groups on individuals in thein midst. The group had been instructed in advance to 

give from time to time answers that were wrong. You were the only person who was not aware of this fact. 

The object of this investigation is to understand more clearly how people react to such conditions.“ 

(vlastní překlad) 
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možné nalézt nějaký vzorec či pravidelnost, výše zmíněné hypotézy zkoumaných 

subjektů je dostatečně nepřesvědčily a subjekty tak byly v neustálém napětí. Napětí a 

stres pociťovali i studenti, kteří celou dobu odpovídali správně, tedy jinak než většina 

účastníků. 

 Napětí v subjektech postupem času rostlo a jejich pokušení podvolit se 

většinovému názoru rostlo také. Studenti si vytvářeli další hypotézy ospravedlňující 

jejich podlehnutí pokušení přizpůsobit se většině – například že názor 8 z 9 osob musí 

být objektivně správný nebo že se jim horší zrak. 

Opravdovou výjimkou i mezi správně odpovídajícími studenty byl subjekt, který 

byl natolik sebevědomý, že v závěrečném rozhovoru uvedl, že během experimentu 

vůbec nepochyboval o tom, že má pravdu. I tento chlapec však dodal, že pokud by s 

ním v místnosti sedělo dalších 100 lidí, podrobil by se většině. 

 Zatímco studenti, kteří odpovídali pravdivě, v rozhovoru uvedli, že jednoduše 

věděli, že mají pravdu, nebo že cítili povinnost odpovídat pravdivě, vysvětlení 

konformních subjektů se od sebe více lišila. Často samy sebe podezřívaly z toho, že 

mají fyzickou či psychickou vadu. Jiné se bály, že je proto ostatní ve třídě budou 

odsuzovat nebo jich budou litovat. Některé subjekty jen nechtěly, aby na ně byla 

upírána pozornost ostatních účastníků, protože by se cítily nepříjemně. Nejprve třeba i 

chtěly být nezávislé, ale jak se blížil čas jejich odpovědi, nutkání neodlišovat se bylo 

větší a větší a nakonec mu neodolaly. Další chlapci se báli, že je skupina bude 

podezřívat z exhibicionismu nebo tvrdohlavosti. Naprostá většina konformních subjektů 

se cítila osaměle a zmateně, zatímco u ostatních účastníků ve svém okolí pozorovala 

pocit bezpečí. 

Společným důvodem většiny osob pro konformní odpovídání byla touha nebýt 

odlišný a nevystavovat se nesouhlasu většiny a jejímu podezření, že student trpí nějakou 

vadou. Subjekty, které si myslely, že i ostatní členové skupiny odpovídají podle toho, 

jak odpoví první účastník, uvedly, že domnělá konformita zbytku skupiny ještě 

podpořila jejich vlastní konformitu. Měly strach, že je ostatní budou považovat za 

podivné a že se ze skupiny vyloučí. 

Podobné domněnky – že alespoň někteří další účastníci vidí délku čar stejně jako 

zkoumaný subjekt, ale neřeknou to nahlas, jelikož jsou konformní vůči předcházejícím 

odpovědím dalších účastníků – měli i chlapci, kteří odpovídali správně. Ti cítili vztek na 

ostatní účastníky, protože neřekli to, co museli vidět. Některým konformním subjektům 

na pravdě nezáleželo nebo jim odpovídání podle skutečnosti postupem času začalo 
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připadat nesmyslné. Někdy se dokonce pokoušely přesvědčit samy sebe, že většina má 

pravdu, a představovaly si, že délky čar odpovídají tvrzení většiny. 

 Asch během rozhovorů se subjekty dále zjistil, že velké množství studentů ve 

chvíli, kdy odpovídalo, bylo bytostně přesvědčeno, že vidí to, co většina – tedy že 

špatně odpovídající většina má skutečně pravdu. 

„Museli mít objektivně pravdu, když osm z devíti nesouhlasilo.“
20

 

Někteří chlapci takto uvažovali po celou dobu experimentu. Dá se tedy říci, že 

situace měla v některých případech vliv na vnímání skutečnosti. 

Nezávisle odpovídající studenti popisovali své pocity jasněji než konformní 

subjekty, které byly často zmatené i ohledně toho, co během experimentu pociťovaly, 

jak se rozhodovaly nebo co si myslely. Odpovídat nezávisle na většině však pro některé 

chlapce nebylo snadné. Tyto subjekty si v hlavě často opakovaly, že odpovídat pouze za 

sebe je správné nebo že nehledě na to, jak odpoví většina, subjekt odpoví tak, jak 

skutečnost vidí.  

Můžeme si položit otázku, zda najdeme společné charakterové či psychologické 

rysy v rámci určité skupiny (skupina konformních nebo skupina nezávislých osob). Ač 

by se na první pohled mohlo zdát, že společné rysy u podobně odpovídajících subjektů 

snadno najdeme, Aschův experiment nám ukázal, že tomu tak není. I stejné 

charakterové vlastnosti, jako například nízké sebevědomí, je možné pozorovat jak u 

chlapců odpovídajících nezávisle, tak u studentů konformních. Větší roli než 

sebevědomí u subjektů hrála schopnost vypořádat se s vlastními pochybami a nátlakem 

okolí. 

 

2.4. Další varianty experimentu 

Aschův experiment byl kromě výše popsané základní varianty uskutečněn i 

v několika obměnách. Studenti například neměli porovnávat délku čar, ale jasnost vedle 

sebe nakreslených disků. V takovém případě odpovědělo alespoň jednou špatně osm 

z jedenácti zkoumaných subjektů. Počet špatných odpovědí se měnil od jedné do 

maximálního počtu – dvanácti špatných odpovědí.
21

 Výsledky této varianty 

experimentu se podobají výsledkům jeho základní varianty a můžeme proto dojít 

k závěru, že konkrétní podoba porovnávaných objektů není pro výsledky experimentu 

určující. 

                                                           
20

 Ibid., s. 28. „They must have been objectively correct if eight out of nine disagreed.“ (vlastní překlad) 
21

 Ibid., s. 54. 



21 

Asch dále uskutečnil obměnu experimentu, ve které byly posuzované čáry širší 

než v základní variantě. K chybným odpovědím tentokrát docházelo o trochu méně 

často než v základní verzi experimentu.
22

 Přesto není předmětný rozdíl tak zásadní, 

abychom mohli rozporovat tvrzení o irelevanci konkrétní podoby porovnávaných 

objektů. 

V další variantě experimentu nemusel zkoumaný subjekt vyslovovat své 

odpovědi nahlas, pouze si je zapsal. Když student vstoupil do místnosti, vše 

nasvědčovalo tomu, že na experiment dorazil pozdě. Experimentátor mu řekl, aby se 

posadil, ale že si odpovědi bude na rozdíl od ostatních jen zapisovat. Ještě dodal, že 

může být zajímavé zkoumat, zda má časová prodleva vliv na vizuální vnímání účastníků 

experimentu. 

Zatímco instruovaná většina své odpovědi vyslovovala nahlas před zkoumaným 

subjektem, zapsané odpovědi studenta neměly být uveřejněny před instruovanou 

většinou dalších účastníků. Výsledkem této varianty experimentu bylo daleko menší 

množství špatných odpovědí, které odpovídalo přibližně jedné třetině celkového 

množství špatných odpovědí v základní variantě experimentu.
23

 

I přes velký pokles špatných odpovědí v této obměně experimentu jsme nuceni 

se ptát, proč nebyly téměř všechny odpovědi chlapců správné, stejně jako tomu bylo ve 

skupině, která před uskutečněním experimentu Aschem instruována nebyla? 

Z rozhovorů se studenty jasně vyplývá, že až na jednoho všichni z nich 

očekávali, že po ukončení experimentu experimentátor porovná jejich odpovědi 

s odpověďmi většiny. Ani v této variantě experimentu neměly zkoumané subjekty pocit, 

že by jejich odpovědi byly zcela soukromé. Současně ovšem studenti uvedli, že se 

domnívají, že tento jejich předpoklad neovlivnil jejich způsob odpovídání. I zde je 

patrné, že zkoumané subjekty velice často podcenily vliv situace na své uvažování a 

rozhodování a považovaly se za naprosto nezávislé na okolnostech, i když tomu tak 

nebylo. 

Jak je zmíněno výše, způsob, jakým se jednotliví chlapci v základní variantě 

experimentu vypořádali s odpověďmi většiny, byl zpravidla konzistentní. V další 

obměně experimentu Asch zkoumal, zda při prodloužení délky trvání experimentu 

budou zkoumané subjekty stále odpovídat konzistentně nebo se na rozdíl od základní 
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 Ibid., s. 55. 
23
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varianty experimentu tentokrát projeví vliv trvalého skupinového nátlaku na jejich 

odpovídání. 

Devatenáct zkoumaných subjektů v této obměně Aschova experimentu 

odpovídalo na třikrát větší množství zadání, než bylo předmětem zkoumání v základní 

variantě experimentu. Aschův předpoklad, že by se měl při delším trvání experimentu 

silněji projevit vliv skupinového tlaku, se ovšem nepotvrdil. Množství špatných 

odpovědí na počet zkoumaných subjektů v tomto případě odpovídalo množství ve 

variantě základní. 

K jediným změnám v průběhu této obměny experimentu došlo u čtyř studentů, 

kteří zpočátku odpovídali někdy konformně a někdy nezávisle. Odpovědi těchto chlapců 

se později ustálily buď jako zcela konformní nebo jako zcela nezávislé. 

V další variantě experimentu Asch účastníkům řekl, že na konci experimentu 

budou délky čar změřeny a správné odpovědi objektivně ověřeny. Ani tato okolnost 

však neměla vliv na odpovídání studentů – i výsledky této varianty experimentu se 

téměř shodovaly s výsledky jeho základní varianty. 

Asche také zajímalo, zda výsledky experimentu může ovlivnit velikost skupiny, 

ve které se zkoumaný subjekt vyskytuje. Z této obměny experimentu vyplývá, že 

projevy konformity u chlapců postupně narůstají, dokud nejsou ve skupině čtyři 

účastníci. Ovšem poté již další nárůst počtu členů skupiny přílišné změny ve vztahu ke 

konformitě zkoumaných subjektů nepřináší.
24

 Pro účely vyvinutí skupinového tlaku 

tedy není zapotřebí mnoha osob. 

V jedné variantě experimentu Asch neponechal zkoumaný subjekt samotný – 

správnou odpověď již uvedl jeden z instruovaných účastníků dříve, než student 

odpovídal. Zbývající účastníci ovšem stále odpovídali špatně. V takovém případě 

konformita v odpovědích chlapců výrazně poklesla.
25

 Oproti obměnám s jednotným 

skupinovým tlakem špatně odpovídalo pouze čtvrtinové množství osob. I když 

zkoumané subjekty projevovaly blízkost ke svému „partnerovi“ v odpovídání, 

v rozhovorech po experimentu nepřiznaly, že by ovlivnil jejich nezávislost 

v odpovídání. 
26

 

Aby Asch zjistil, zda v této variantě experimentu konformita poklesla, protože se 

studenty jiný z účastníků souhlasil, nebo protože byla rozbita jednota v odpovídání 
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26

 ASCH, Solomon Eliot. 1955, op. cit. s. 35. 
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skupiny, učinil ještě obměnu této varianty experimentu, kde jeden z účastníků 

experimentu odpovídal jinak než většina, ale tentokrát špatně. I v takovém případě 

většina zkoumaných subjektů nebyla konformní, tudíž větší vliv než shoda s někým 

z okolí měla na rozhodování subjektů ne/jednota celé skupiny. 

Jen ve velice malém množství případů se stalo, že by zkoumaný subjekt 

podezříval zbytek skupiny z toho, že byl naveden k určitému způsobu odpovídání. 

V takových případech byl experiment zastaven a jeho výsledky nebyly zahrnuty do 

celkových statistik Aschova experimentu.
27

 

Aschův experiment nám ukázal, že tlak našeho okolí má silný vliv na naše 

chování a na naše vnímání skutečnosti. Jednotný veřejný projev skupiny osob, se kterou 

jsme konfrontováni, nás nutí chovat se stejným způsobem jako tato skupina. Pokud se 

jednotnému vzoru chování chceme vzepřít, pociťujeme silný stres, který není 

jednoduché překonat. V tomto boji nakonec dokáže zvítězit pouze jedna čtvrtina z nás. 
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3. MILGRAMŮV EXPERIMENT POSLUŠNOSTI 

3.1. Stanley Milgram a průběh jeho experimentu poslušnosti vůči autoritě 

Stanley Milgram se narodil roku 1933 v New Yorku. Poté co v roce 1954 získal 

svůj bakalářský titul na Městské univerzitě v New Yorku, působil jako výzkumný 

asistent Solomona Eliota Asche na oddělení společenských vztahů Harvardovy 

univerzity, kde společně zkoumali konformitu a odezvu zkoumaných subjektů na 

společenský tlak. V roce 1960 Milgram získal doktorský titul na Harvardově univerzitě 

a následně přešel na Yaleovu univerzitu, kde učinil své klasické experimenty týkající se 

poslušnosti. Od roku 1967 až do své smrti v roce 1984 Milgram působil na Městské 

univerzitě v New Yorku. 

 Milgramův experiment týkající se poslušnosti vůči autoritě se uskutečnil v roce 

1962 na půdě Yaleovy univerzity. Milgramovým cílem bylo zjistit, zda je možné 

uposlechnutí jakkoli nelidských rozkazů ze strany autority vztáhnout pouze na 

německou společnost v průběhu druhé světové války, nebo lze podobné chování 

pozorovat i jinde – u americké společnosti o dvacet let později. Díky poznatkům 

vyplývajícím z Milgramova experimentu lépe porozumíme poslušnému plnění rozkazů 

pracovníky v koncentračních táborech či úředníky, kteří od svých pracovních stolů 

posílali zemřít miliony lidí. Pochopíme, proč jsme i my schopni například v práci 

vykonat úkony, které nepovažujeme za morální, a které bychom sami od sebe nikdy 

nečinili. 

Před začátkem samotného experimentu Milgram umístil inzeráty do novin a na 

letáky rozvěšené po městě. Tyto inzeráty obsahovaly pozvání k dobrovolné účasti na 

psychologickém experimentu, v průběhu kterého se účastníci měli dozvědět více o sobě 

samých. Tedy i v případě Milgramova experimentu se jednalo o klamavý experiment, 

v rámci kterého subjekty nebyly předem informovány o skutečném předmětu 

Milgramova zkoumání. Po celou dobu experimentu s nimi bylo zacházeno podle 

předem daného scénáře, se kterým ovšem účastníci seznámeni nebyli. 

Níže uvedená tabulka nám ukazuje věkové a profesní složení čtyřiceti osob 

celkem zkoumaných v Milgramově experimentu.  
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Tabulka č. 2
28

 

Profese Věk 20-29 let Věk 30-39 let Věk 40-50 let Procento 

z celku 

(profese) 

Dělníci 4 5 6 37,5 

Obchodníci 3 6 7 40 

Odborníci 1 5 3 22,5 

Procento 

z celku (věk) 

20 40 40  

 

Jakmile účastník vstoupil do laboratoře, byla mu experimentátorem představena 

jiná osoba jako další zkoumaný subjekt, který se dobrovolně účastní stejného 

experimentu. Ve skutečnosti však tato osoba byla najatým hercem. 

Následovalo stručné představení experimentu ze strany experimentátora. 

Experiment se měl podle jeho tvrzení týkat výzkumu toho, jak trest ovlivňuje schopnost 

člověka se učit.  

„O vlivu trestu na učení ve skutečnosti víme velice málo, jelikož zatím na 

lidských bytostech nebyly učiněny skoro žádné opravdu vědecké studie. Například 

nevíme, jak moc je trest vhodný pro učení, a nevíme, jak rozdílný bude výsledek 

v závislosti na osobě, která trest ukládá, zda se dospělý učí lépe od starší nebo mladší 

osoby, než je on sám, a tak dále. Proto do tohoto výzkumu zapojujeme velké množství 

dospělých různé profese a věku. A některé žádáme, aby byli učiteli, a jiné, aby byli žáky. 

Chceme zjistit, jaký vliv na sebe navzájem mají různí lidé jako učitelé a žáci, a také jaký 

vliv na učení má v této situaci trest. Proto dnes jednoho z vás požádám, aby byl 

učitelem a druhého, aby byl žákem. Máte nějaké preference?“
29

 

Který ze subjektů bude učitelem a který bude studentem měl určit los 

z klobouku, kde byly dva složené papírky. Zkoumaný subjekt netušil, že ve skutečnosti 

oba papírky obsahují možnost „učitel“, a že je předem dané, že on bude učitelem a 

najatý herec bude žákem. 
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Hned po slosování byli oba účastníci odvedeni do sousední místnosti, kde byl 

najatý herec připoután k elektrickému přístroji. Užití pout bylo zdůvodněno možnými 

přehnanými pohyby účastníka-žáka při ukládání elektrických šoků jakožto trestů. Ve 

skutečnosti však mělo spoutání najatého herce navodit dojem, že žák nemůže 

experiment opustit. 

Experimentátor dále oběma účastníkům vysvětlil, že elektrický přístroj je 

ovládán ze sousední místnosti. Následně se žáka zeptal, jestli má nějaké otázky. Herec 

odpověděl, že byl před dvěma lety v nemocnici a bylo mu diagnostikováno, že má slabé 

srdce. „Jsou elektrické šoky nebezpečné?“ zeptal se žák. Experimentátor mu na otázku 

odpověděl, že „ačkoli můžou být šoky velice bolestivé, nejsou nebezpečné.“
30

 

Úkolem žáka bylo zapamatovat si co nejvíce slovních párů. Zkoumaný subjekt-

učitel mu nejprve přečetl správné slovní dvojice a následně mu přečetl pouze první 

slovo z každé dvojice a čtyři možnosti, z nichž měl žák vybrat správné párové slovo. 

Herec svou odpověď sděloval prostřednictvím tlačítek na přístroji, která v sousední 

místnosti rozsvítila jednu ze čtyř možností. V případě, že žák odpověděl správně, 

přistoupilo se k další otázce. Pokud ovšem odpověděl špatně, učitel mu měl dát 

elektrický šok. Ač byl zkoumaný subjekt přesvědčen, že elektrické šoky žákovi 

skutečně uděluje, ve skutečnosti najatý herec žádné elektrické šoky nedostával. 

Přístroj, kterým učitel uděloval elektrický šok, obsahoval třicet tlačítek, nad 

kterými byly uvedeny příslušné úrovně napětí od 15 V po 450 V. Tlačítka byla dále 

rozdělena do skupin s nápisy: nepatrný šok, mírný šok, silný šok, velmi silný šok, 

intenzivní šok, velmi intenzivní šok, nebezpečí: těžký šok. Po těchto nápisech úplně 

vpravo zbývala ještě dvě tlačítka, pod kterými byla uvedena pouze tři X. 
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Obrázek č. 3 – elektrický přístroj užívaný v rámci Milgramova experimentu
31

 

 

 

Učitel měl dát žákovi při jeho první špatné odpovědi elektrický šok o intenzitě 

15 V a při každé další špatné odpovědi měl intenzitu šoku zvýšit o jeden stupeň. 

Předmětný elektrický přístroj působil velice autenticky. Všechny zkoumané 

subjekty později uvedly, že si myslely, že elektrický přístroj je opravdový. Tomu 

napomohl i cvičný elektrický šok o intenzitě 45 V, který byl udělen učiteli ještě 

předtím, než se ujal své role. 

 Následovalo předběžné kolo, ve kterém si subjekt vyzkoušel, jak v rámci 

experimentu postupovat. V tomto kole bylo žákovi přečteno deset párů slov. Student si 

naoko zapamatoval pouze tři páry slov a u zbylých sedmi odpověděl špatně a dostal 

elektrický šok. Předběžné kolo tedy skončilo na úrovni 105 V. 

 V dalších kolech, která již běžela „načisto“, se učitel poté, co žáka vyzkoušel ze 

všech slov, znovu vracel na začátek a opakoval zkoušení slovních dvojic, u kterých žák 

odpověděl špatně. Celkově žák odpovídal v poměru tří špatných odpovědí na jednu 

správnou. 

 Experiment pokračoval ve stejném duchu, dokud nebyla dosažena výše 

elektrického šoku 300 V. Při takovém elektrickém šoku herec zabušil na stěnu 
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místnosti, ve které byl připojen k elektrickému zařízení, a přestal odpovídat. V tomto 

momentu se učitelé zpravidla obrátili na experimentátora a žádali ho o další instrukce. 

Experimentátor subjektům sdělil, že chybějící odpověď se počítá za špatnou odpověď a 

že mají udělit elektrický šok o stupeň vyšší. 

 Zabouchání studenta se znovu ozvalo při uděleném elektrickém šoku o intenzitě 

315 V. Poté už žák přestal jakkoli reagovat. 

 V případě, že se učitel zdráhal pokračovat, experimentátor reagoval jednou 

z následujících vět: 

 1. „Prosím pokračujte.“ 

 2. „Experiment vyžaduje, abyste pokračoval.“ 

 3. „Je naprosto nezbytné, abyste pokračoval.“ 

 4. „Nemáte jinou možnost, musíte pokračovat.“
 32

 

 Předmětné věty experimentátor sděloval ve výše uvedeném pořadí. Pokud učitel 

experimentátora uposlechl a v experimentu pokračoval dál, experimentátor při dalším 

zaváhání učitele začínal opět od věty první. 

Pokud se učitel zeptal, zda další udělení elektrického šoku nemůže způsobit 

trvalé následky, experimentátor odpověděl, že i když elektrické šoky mohou být 

bolestivé, jejich udělením nehrozí trvalé poškození tkáně, a požádal učitele, aby 

pokračoval. 

V případě, že subjekt namítal, že žák nechce pokračovat, experimentátor 

odpověděl, že ať už student pokračovat chce nebo ne, učitel musí pokračovat, dokud se 

žák nenaučí všechny slovní dvojice správně, a poté také požádal učitele, aby 

pokračoval. 

Pokud subjekt odmítnul pokračovat i po větě uvedené výše pod číslem čtyři, 

experiment skončil. 

 Člověk, který odmítnul udělit elektrický šok na kterékoli ze třiceti úrovní, byl 

označen za vzdorovitý subjekt. Pokud učitel uposlechnul pokyny experimentátora a 

dotáhnul experiment do úplného konce, byl označen za poslušný subjekt. 

 Po skončení experimentu experimentátor se zkoumanými subjekty vedl krátký 

rozhovor a učitel se setkal s žákem, který ho přátelsky ujistil, že mu v průběhu 

experimentu ve skutečnosti nijak neublížil. 
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 V rámci výše zmíněného rozhovoru se experimentátor zkoumaných subjektů 

mimo jiné zeptal, jak moc bolestivé podle jejich názoru byly poslední elektrické šoky, 

které žákovi udělili. Subjekty svou odpověď ukazovaly na stupnici se čtrnácti úrovněmi 

od možnosti „naprosto bezbolestné“ po možnost „velmi bolestivé“. Většinovou 

odpovědí byla úroveň čtrnáct – „velmi bolestivé“. Když se všechny odpovědi učitelů 

zprůměrovaly, výslednou hodnotou bylo číslo 13,42.
33

 Z této skutečnosti vyplývá, že 

naprostá většina zkoumaných subjektů se opravdu podrobila situaci dané experimentem 

a vědomě působila druhé osobě silnou bolest. 

 V průběhu experimentu učitelé zpravidla projevovali svou nervozitu. Především 

při udělování elektrických šoků vyšších hodnot se potili, třásli, koktali, vzdychali, 

kousali se do rtů, zarývali si nehty do kůže, nervózně se smáli nebo si ihned po 

ukončení experimentu potřebovali zapálit cigaretu.
34

 

Ve třech případech u těchto osob dokonce došlo k silnému záchvatu smíchu a 

v jednom případě byl záchvat smíchu tak silný, že bylo potřeba experiment ukončit.
35

 Je 

jasné, že ač se zkoumané subjekty situaci podrobily, byly v průběhu experimentu 

v silném napětí. 

 

3.2. Výsledky experimentu 

 Žádný z účastníků neodmítl v experimentu pokračovat, dokud neudělil 

elektrický šok ve výši 300 V – tedy do chvíle, kdy žák zabušil na stěnu místnosti, kde 

byl připoután k elektrickému zařízení, a přestal komunikovat. V této chvíli 

v experimentu odmítlo pokračovat pět ze čtyřiceti zkoumaných subjektů. Další čtyři 

učitelé studentovi udělili ještě jeden elektrický šok, a poté také odstoupili 

z experimentu. Dvě osoby odmítly dále pokračovat na úrovni 330 V, jeden subjekt 

odstoupil při hodnotě 345 V, další na úrovni 360 V a poslední při hodnotě 375 V. 

Celkově se tedy experimentátorovi vzepřelo 14 ze 40 osob a 26 učitelů 

uposlechlo všechny jeho příkazy. Níže je uvedena tabulka obsahující informace o 

přesném počtu subjektů, které odmítly pokračovat při udělení konkrétní úrovně 

elektrického šoku. 
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Tabulka č. 3
36

 

Slovní označení Označení napětí Počet zkoumaných subjektů, 

které uvedenou intenzitu 

elektrického šoku udělily jako 

poslední 

Nepatrný šok 15 V 0 

30 V 0 

45 V 0 

60 V 0 

Mírný šok 75 V 0 

90 V 0 

105 V 0 

120 V 0 

Silný šok 135 V 0 

150 V 0 

165 V 0 

180 V 0 

Velmi silný šok 195 V 0 

210 V 0 

225 V 0 

240 V 0 

Intenzivní šok 255 V 0 

270 V 0 

285 V 0 

300 V 5 

Velmi intenzivní šok 315 V 4 

330 V 2 

345 V 1 

360 V 1 

Těžký šok 375 V 1 

390 V 0 

405 V 0 

420 V 0 

XXX 435 V 0 

450 V 26 

 

3.3. Co se odehrálo v hlavách účastníků experimentu? 

Účastníci v rozhovorech po ukončení experimentu většinou uvedli, že 

v experimentu pokračovali, přestože to bylo v rozporu s jejich hodnotami, a to i přes 

silný pocit napětí, který experiment u většiny z nich vyvolal. 

Je pravda, že žádný z učitelů neznal pravou podstatu experimentu, ale tuto 

skutečnost nemůžeme považovat za postačující zdůvodnění takového rozsahu 

poslušnosti na jejich straně. 
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Velkou roli jistě sehrála autorita experimentátora. Experimentátor působil 

důvěryhodně, opíral se o důležitost vědeckého poznání a navíc vystupoval na půdě 

uznávané instituce – Yaleovy univerzity. Opuštěním experimentu by lidé porušili svůj 

slib daný této autoritě, že se experimentu budou účastnit. Subjekty si navíc nebyly jisté, 

co všechno od nich může experimentátor požadovat, a neměly to na místě s kým 

zkonzultovat. Celý experiment se odehrál velice rychle a učitel tak neměl dostatečný čas 

na posouzení svého jednání. 

Subjekty proto často vnitřně přenesly odpovědnost za své jednání na 

experimentátora, který jim říkal, co mají udělat. Neuvědomovaly si, že elektrické šoky 

udělují samy, a za aktivní osobu považovaly autoritu – experimentátora. Samy sebe 

považovaly pouze za experimentátorův nástroj. 

V hlavě učitele mohlo dojít k dehumanizaci oběti-žáka, jelikož byl umístěn 

v jiné místnosti a nebyl s ním v přímém kontaktu. 

Dokud student odpovídal na otázky, mohl učitel nabýt dojmu, že i žák chce 

v experimentu pokračovat. Poté mohl vyhovět pouze experimentátorovi nebo žákovi. 

Musel se rozhodnout mezi tím, zda vyhoví svému morálnímu přesvědčení, že by neměl 

ubližovat druhým, nebo uposlechne legitimní vědeckou autoritu. 

Udělované elektrické šoky byly účastníky považovány za bolestivé, ale ne za 

životu nebezpečné, jak jim na začátku experimentu sdělil experimentátor. Učitel tedy 

mohl být přesvědčen, že žák nakonec bude naprosto v pořádku. 

Subjekt dokonce mohl situaci považovat za rovnocennou, jelikož si myslel, že o 

přidělení rolí rozhodoval los a on sám se tak klidně mohl stát žákem. 

Určitou roli jistě mohla hrát i skutečnost, že účastníci dostali zaplaceno za to, že 

se experimentu účastní. 

Tím, že zkoumaný subjekt poslouchal autoritu experimentátora, pro něj nebylo 

jednoduché uvědomit si hranici, při které by měl experiment opustit. Při každém dalším 

udělení trestu v podobě elektrického šoku se jeho intenzita zvýšila o relativně malou 

hodnotu 15 V. 

Zygmunt Bauman považuje tuto rozfázovanost jednání za hlavní faktor 

uzavírající osobu v určité situaci: „V průběhu rozfázovaného jednání se jednající stává 

otrokem svých minulých činů. Tento vliv se zdá být mnohem silnější než jiné svazující 

faktory.“
37
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Mohlo tedy dojít k jevu, který jsme zaznamenali i v Aschově experimentu 

týkajícím se konformity. Jakmile se člověk rozhodne, že bude jednat určitým způsobem, 

je pro něj těžké situaci po určité době znovu posoudit a svůj způsob jednání najednou 

změnit. Lidé mají tendenci zůstávat ve svém jednání konzistentní. 

 

3.4. Další varianty experimentu 

 S ohledem na výše uvedené možné důvody poslušnosti subjektů Milgram svůj 

experiment později zopakoval v několika dalších variantách.
38

 Experimentátor například 

v průběhu experimentu odešel vyřídit důležitý telefonát a učitele ponechal pouze 

v přítomnosti svého asistenta. V nepřítomnosti vědecké autority experimentátora 

skutečně mnohem méně osob pokračovalo v udělování elektrických šoků studentovi. 

 Poslušnost zkoumaných subjektů k autoritě experimentátora také výrazně 

poklesla v případě, že byla snížena tzv. psychologická vzdálenost účastníků. V takové 

variantě byl žák ve stejné místnosti jako učitel a učitel byl nucen přitisknout ruku žáka 

k elektrickému zařízení sám, aby ho potrestal. Třicet procent osob však podlehlo 

autoritě experimentátora i v tomto případě a pokračovalo v experimentu až do konce.
39

 

 Milgram učinil i takovou obměnu svého experimentu, která spočívala 

v prodloužení tzv. psychologické vzdálenosti účastníků. V tomto případě zkoumaný 

subjekt nebyl v roli učitele, tuto roli zastával další najatý herec. Subjekt zaznamenával 

experiment přes mikrofon – jeho úkolem bylo zapisovat odpovědi žáka. Zapisovatel 

však věděl, že bez jeho přítomnosti by v experimentu nebylo pokračováno. Za těchto 

podmínek experiment dokončilo devadesát procent osob. 

 „Možná nejpřekvapivější z toho, co Milgram zjistil, je nepřímá úměra mezi 

ochotou být krutý a blízkostí oběti. Je těžké ublížit člověku, jehož se dotýkáme. O něco 

snazší je způsobit bolest osobě, již vidíme jen zdálky. Ještě snadnější je to v případě, kdy 

tuto osobu pouze slyšíme. A být krutý k někomu, koho ani nevidíme, ani neslyšíme, je 

docela snadné.“
40

 

 Z hlediska výzkumu konformity můžeme za zásadní považovat obměnu 

Milgramova experimentu, ve které na straně zkoumaného subjektu-učitele působili ještě 

další dva účastníci, kterým byla také přidělena role učitele. Učitel samozřejmě nevěděl, 

že se jedná o najaté herce. V případě, že tito dva herci odmítli v experimentu 
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pokračovat, v devadesáti procentech případů odstoupil i zkoumaný subjekt. Naopak 

když tito herci v experimentu pokračovali, měl větší tendenci pokračovat i on. 

V takových případech se zpravidla projeví rozptýlení odpovědnosti – člověk si 

neuvědomuje individuální odpovědnost za své chování a rozmělní ji mezi další osoby 

stojící na jeho straně. 

Milgram před uskutečněním samotného experimentu rozdal dotazníky několika 

odborníkům z oblasti psychologie a nikdo z nich nepředvídal výsledky, které by se jen 

blížily Milgramovým zjištěním. Výsledky Milgramova experimentu můžeme dodnes 

považovat za velice cenné pro uvědomění si významného vlivu situace na naše jednání. 

Neměli bychom ovšem zapomenout také na morální stránku Milgramova 

experimentu. Zkoumané subjekty nevěděly, čeho se experiment bude týkat. Vstupovaly 

do experimentu s domněnkou, že pomohou uskutečnit výzkum týkající se efektivity 

učení, a odcházely se zjištěním, že jsou schopny slepě uposlechnout rozkazy a pod 

vlivem autority někomu způsobit silnou bolest, ublížení na zdraví a možná i smrt. 

Mohl experiment poškodit jejich vnímání sebe sama? V závěrečném rozhovoru 

sice účastníci byli ubezpečeni, že nikomu ve skutečnosti bolest nezpůsobili a ani jinak 

fyzicky neublížili, ale odcházeli s vědomím, že by toho byli schopni. Většina osob 

v závěrečném rozhovoru sdělila, že experiment pro ně byl silným zážitkem, a že kvůli 

němu samy o sobě zjistily něco důležitého. Z výše uvedených důvodů by se však 

v dnešní době shodný experiment uskutečnit nemohl. 
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4. STANFORDSKÝ VĚZEŇSKÝ EXPERIMENT 

4.1. Philip G. Zimbardo a průběh jeho vězeňského experimentu 

Philip G. Zimbardo se narodil v roce 1933 v New Yorku. Vyrůstal v Bronxu, 

kde se také poprvé setkal se Stanleym Milgramem, jelikož byli spolužáci ze stejné třídy. 

Při studiích sociální psychologie na Harvardově univerzitě se seznámil také se 

Solomonem Aschem. Po zkušenostech s výukou studentů z Yaleovy univerzity, New 

York University a Kolumbijské univerzity od roku 1968 dodnes působí jako profesor na 

Stanfordově univerzitě. 
41

 

Nejslavnější experiment Philipa Zimbarda – Stanfordský vězeňský experiment 

se odehrál v létě roku 1971 na půdě Stanfordovy univerzity. Cílem tohoto experimentu 

mělo být studium života ve vězení. Zkoumanými subjekty byli studenti vysokých škol, 

kteří byli náhodně rozděleni do rolí dozorců a vězňů. Tyto subjekty měly několik týdnů 

žít v napodobeném prostředí věznice. Výsledky Stanfordského vězeňského experimentu 

nám ukazují, jak snadno člověk zneužije svou moc pro páchání zla. Díky Philipu 

Zimbardovi dnes víme, že skoro každý z nás by mohl ubližovat druhým lidem, pokud 

by takové jednání bylo součástí nám přidělené (například pracovní) role. 

Těsně před zahájením samotného vězeňského experimentu Zimbardo učinil ještě 

jeden malý pokus. Dne 14. srpna 1971 v Palo Altu v Kalifornii umístil auto na ulici, 

otevřel jeho kapotu a odstranil jeho značku, aby vypadalo opuštěně. Následně Zimbardo 

auto jeden týden natáčel na kameru a zkoumal, jak snadno se toto auto stane terčem 

vandalismu. Neobjevil se však ani jediný případ vandalismu proti tomuto autu. 
42

 

Podobnou situaci následně Zimbardo vytvořil také v daleko anonymnějším 

prostředí Bronxu v New Yorku. 

„V Bronxu jsme si ještě ani nepřipravili záznamová zařízení, a už se objevili 

první vandalové, kteří se snažili auto očesat – otec křičel na matku pokyny, aby 

vyprázdnila kufr, a synovi nařídil podívat se do přihrádky v palubní desce, zatímco sám 

vyndával z auta baterii… Takový byl osud opuštěného automobilu z New Yorku… Za 

několik dní jsme v Bronxu napočítali celkem dvacet tři jednotlivých incidentů 

vandalismu na tom nešťastném, typicky americkém autě. Z vandalů se vyklubali běžní 

občané. Ve všech případech se jednalo o bělochy, dobře oblečené dospělé jedince, kteří 

by za jiných okolností usilovali o lepší policejní ochranu občanů a méně slitování s 
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kriminálníky… Ještě větším překvapením pak bylo, že veškeré vandalství se odehrálo za 

denního světla, takže jsme vůbec nepotřebovali infračervený film. Projev 

internalizované anonymity se nemusí skrývat pod rouškou tmy.“ 
43

 

Z tohoto malého experimentu je patrné, že pokud žijeme v anonymní 

společnosti, máme větší tendenci sklouznout k sobectví. Pocit anonymity navíc 

v člověku potlačuje pocit osobní zodpovědnosti. 

Výše popsaná ukázka spořádanosti společnosti v Palo Altu je důležitá pro 

zasazení Stanfordského vězeňského experimentu do společenských souvislostí. V roce 

1970 totiž došlo (podobně jako na dalších místech v USA) k tvrdému potlačení 

protiválečné demonstrace studentů Stanfordovy univerzity místní policií. 

 

Obrázek č. 4 – fotografie z protiválečné demonstrace ve Stanfordu
44
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Konflikt takových rozměrů společnost ve Stanfordu doposud nezažila. Ve světle 

těchto událostí oslovil policejní kapitán James Zurcher Philipa G. Zimbarda s návrhem 

na uskutečnění výzkumu ze života začínajícího policisty. Tento výzkum měl ukázat, co 

je potřeba k tomu, aby se z nezkušeného policisty stal profesionál. Z důvodu menší 

finanční zátěže byl však nakonec uskutečněn experiment ze života vězeňského dozorce, 

jelikož dozorce má menší rozsah úkolů než policista a působí na menším území. 
45

 

Studenti byli vybráni jako účastníci experimentu na základě jejich odpovědi na 

inzerát uveřejněný v novinách, ve kterém stálo, že si mohou vydělat patnáct dolarů za 

den, pokud se zúčastní dvoutýdenního experimentu na téma psychologie uvězněných 

osob. Zimbardo vybral 24 studentů z celkového počtu asi 100 přihlášených osob, a 

zároveň vyloučil psychicky a fyzicky nemocné jedince a osoby, které již dříve uvězněny 

byly. 

Těchto 24 subjektů bylo náhodně rozděleno na vězně a dozorce. Žádný 

z účastníků neupřednostňoval roli dozorce, když se do experimentu hlásil. Charakterové 

rysy účastníků byly podobné a u nikoho se neprojevovala zvýšená touha po moci.  

„V tuto chvíli je ‚vězeň‘ a ‚dozorce‘ jedna a táž bytost.“
46

 

Zimbardo navrhl vytvořit umělé vězení, ve kterém by roli dozorců hráli někteří 

Zurcherovi začínající kolegové a role vězňů by se ujali studenti Stanfordovy univerzity. 

Zurcher s návrhem Zimbarda souhlasil. Těsně před uskutečněním experimentu však 

účast svých mužů v experimentu odmítl, jelikož je v následujících týdnech nemohl 

postrádat. Uvolnil ale jednu skupinu policistů za účelem fingovaného zatčení studentů, 

aby působilo věrohodněji. 

Samotné zatčení probíhalo standardním způsobem. Někteří studenti byli zatčeni 

na základě podezření z vloupání a někteří na základě podezření z ozbrojené loupeže. 

Studenti byli policií odvezeni do cely předběžného zadržení a následně si je Zimbrado 

převzal do své simulované věznice umístěné ve sklepení Katedry psychologie 

Stanfordovy univerzity. Jedinou odlišností od běžného zatýkání podezřelých byla 

skutečnost, že studentům byly v průběhu zatýkání zavázány oči černým šátkem, aby 

neviděli kam jedou, a současně aby nepoznali Zimbarda a ihned neodhalili, že se jedná 

o experiment. 
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Obrázek č. 5 – zatýkaní studentů
 47

 

 

  

Po příjezdu do věznice chlapce převzali dozorci, kteří jim okamžitě dali příkaz, 

aby se vysvlékli do naha a stáli u zdi s rozkročenýma nohama, nataženýma rukama a 

stále ještě zavázanýma očima. Každý vězeň byl postříkán přípravkem, který měl údajně 

sloužit proti vším. 

Už od počátku dozorci bez jakéhokoli návodu ze strany experimentátora uráželi 

vězně například narážkami na velikost či tvar jejich genitálií. Každý z vězňů pak dostal 

stejnou uniformu s identifikačním číslem. Vězni nemohli nosit spodní prádlo a pokud se 

předklonili, měli odhalené pozadí. Byly jim také rozdány nylonové punčochy za účelem 

vyvolání dojmu oholené hlavy a odstranění jakýchkoli dalších znaků individuality. 

Na kotník byl každému z vězňů připevněn řetěz jako symbol nesvobody. 

Zimbardo k tomu dodává: „Dokonce i ve spánku, když se vězeň převrátí z boku na bok a 

zavadí chodidlem o řetěz, mu vytane na mysli, kde se nachází.“
48
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Obrázek č. 6 – vězni v uniformách při nástupu
 49

 

 

 

 I dozorci měli jednotné uniformy doplněné o sluneční brýle. Zimbardo to 

vysvětluje tím, že když někomu nevidíme do očí, ztrácí tím něco ze své lidskosti.
50

 

Dozorce Arnett vězňům sděluje základní pravidla. Vrchní dozorce Jaffe 

následně přednáší svou úvodní řeč, ve které zdůrazňuje povinnost vězňů znát základní 

pravidla nazpaměť a dodržovat je: 

„1. Vězni musí být zticha během období odpočinku, po večerce, během jídla a 

kdykoli jsou mimo vězeňský dvůr. 

2. Vězni musí jíst pouze v čase k tomu určeném. 

3. Vězni se musí zúčastnit všech aktivit, jež se ve vězení odehrávají. 

4. Vězni musí v celách stále udržovat pořádek. Postele musí být ustlány a osobní 

věci musí být udržovány v čistotě a v pořádku. Na podlaze nesmí být žádné 

nečistoty. 

                                                           
49

 Ibid., s. 76. 
50

 Stanfordský vězeňský experiment [The Stanford Prison Experiment] [film]. Režie Kim DUKE. USA, 

2002. 



39 

5. Vězni nesmí přesouvat, hyzdit či jinak poškozovat vězeňský majetek, jako 

např. stěny vězení, stropy, okna, dveře, či s tímto majetkem neoprávněně 

manipulovat. 

6. Vězni nesmí rozsvěcet či zhasínat světla. 

7. Vězni musí jeden druhého oslovovat pouze číslem. 

8. Vězni musí oslovovat dozorce vždy oslovením „pane dozorce“ a pro vrchního 

dozorce používat oslovení „pane vrchní dozorce“. 

9. Vězni nikdy nesmí nazývat svůj stav jako „experiment“ nebo „simulaci“. 

Zůstávají ve výkonu trestu až do případného propuštění. 

10. Vězni mají vyhrazeno pět minut na použití záchodu. Po stanoveném pobytu 

na záchodě nebude vězeň znovu vpuštěn na záchod po dobu jedné hodiny. 

Použití záchodů budou kontrolovat dozorci. 

11. Kouření je výsadou. Bude povoleno po jídle nebo podle pokynů dozorců. 

Vězni nikdy nesmí kouřit v celách. Porušení pravidel o kouření znamená pro 

daného vězně trvalý zákaz kouření. 

12. Dostávat poštu je výsada. Všechna pošta bude prohlédnuta a cenzurována. 

13. Návštěvy jsou výsadou. Vězni, kteří mají povolenu návštěvu, se s ní musí 

setkat u dveří do vězeňského dvora. Návštěvy budou kontrolovány dozorci a 

dozorce má právo ukončit návštěvu kdykoli podle svého uvážení. 

14. Všichni vězni v celách si musí stoupnout, kdykoli do vězení přijde vrchní 

dozorce nebo ředitel či jakýkoli jiný návštěvník. Vězni pak musí vyčkat na příkaz, 

aby si mohli opět sednout nebo pokračovat v probíhající činnosti. 

15. Vězni musí vždy poslechnout všechny příkazy vydané dozorci. Příkaz dozorce 

je vždy nadřízen jakémukoli psanému předpisu. Příkaz vrchního dozorce je vždy 

nadřízen příkazu dozorců i písemným předpisům. Příkazy ředitele věznice mají 

svrchovanou platnost. 

16. Vězni jsou povinni oznámit jakékoli porušení předpisů dozorcům.  

„Poslední, ale nejdůležitější předpis, který si musíte zapamatovat za každou 

cenu, je číslo sedmnáct,“ zlověstně oznámil dozorce Arnett: 

17. Neuposlechnutí některého z uvedených předpisů bude trestáno.“
51
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Bezprostředně po přednesení základních pravidel přichází první trest 

experimentu. Vězňům je přikázáno postupně vykřikovat svá čísla a jeden z dozorců 

vězňům přikáže přepočítávání zopakovat, ovšem tentokrát v pozoru.  

„„Ten pozor byl příliš pomalý. Všichni si dají deset kliků.“ (Kliky se brzy stanou 

klasickým nástrojem kontroly a trestu ze strany dozorců.) „To byl úsměv?“ ptá se Jaffe. 

„Vidím to až odsud. To není žádná zábava, tohle je úplně vážná situace.““ 
52

 

 Účelem přepočítávání vězňů je změnit jejich uvažování. Mají o sobě a ostatních 

přestat přemýšlet jako o lidech a přijmout svou novou identitu. Na přepočítávání vězňů, 

které se brzy stalo pravidelným, je dobře vidět postupná přeměna individuálního 

charakteru účastníků experimentu na dozorce a vězně. 

 Vžívání se do role dozorce není pro všechny účastníky stejně jednoduché. 

Zatímco některým dozorcům připadá přirozené udržovat si odstup od chlapců, kteří jsou 

vězni, a nedělá jim problém jim udělovat příkazy, očekávat jejich plnění a udělovat 

tresty, jiní dozorci se od počátku snaží s vězni trávit co nejméně času, považují se za 

nedostatečně připravené pro svou roli a odsuzují některé praktiky dalších dozorců, ač 

jim třeba svůj názor nesdělují. 

 Stejně tak jsou patrné rozdíly v přijímání rolí jednotlivých vězňů. Někteří celou 

situaci berou s nadhledem a odlehčují ji vtípky, jiní s neuvěřitelným nasazením precizně 

plní příkazy dozorců, další se k nové roli staví až laxně. 

Zimbardo sleduje veškeré dění kamerou skrytou před očima účastníků. V každé 

cele je navíc umístěn odposlech. Cely vězňů tvoří tři prostory o velikosti 3 x 3,5 m a 

vězni jsou v nich umístěni po třech. Součástí vězení je také samotka, ve které je volný 

prostor o velikosti pouze 1 x 1 m. Vstup na samotku vede ze dvora, kterým je uměle 

osvětlená chodba. 

 První jídlo dne vězni dostávají až večer. Při této příležitosti navrhuje jeden 

z vězňů ostatním chlapcům hladovku kvůli nepřijatelným podmínkám ve vězení. 

Všichni jsou ale příliš hladoví a jeho návrh odmítají. 

 Po večeři dva vězni porušují pravidla tím, že se spolu baví, zatímco třetí se 

v souladu s pravidly dožaduje cigarety, ovšem ta mu ze strany dozorců není vydána. 

Všichni vězni mohou z vězení odejít, pokud budou chtít, ovšem na tuto možnost zjevně 

zapomínají a vžívají se do svých rolí. 
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 Dozorci všem vězňům nabízejí možnost napsat dopis, kterým pozvou své blízké 

na návštěvu. Rozhodnutí, zda bude dopis odeslán, však zůstává v rukou dozorců. 

Dopisy tak mohou sloužit jako nástroj manipulace, který dozorci mohou využít pro 

přesvědčování vězňů k dodržování příkazů. 

Mezi dozorci se také velice rychle začíná projevovat boj o vůdčí postavení. 

Předhánějí se v tom, kdo udělí více příkazů a čí příkazy budou absurdnější. 

 Přepočítávání vězňů se časem stává více ponižujícím pro vězně. Dozorci jim 

přikazují, aby svá čísla zpívali nebo aby zpaměti odříkali čísla okolních vězňů a trestají 

je, pokud je zazpívají falešně nebo si čísla ostatních jednoduše nepamatují. Tresty často 

spočívají ve sportovních výkonech jako jsou kliky nebo skákání žabáků. Dozorci si 

udílení trestů natolik užívají, že je brzy začnou udělovat za věci, kterým se vězni 

nemohou vyhnout (například za chrastění řetězu na noze při skákání žabáků). Tresty 

jsou často kolektivní. 

Za první výraznější projev odporu na straně vězňů (vězeň na otázku dozorce: 

„Tak co, užili jste si přepočítávání vězňů?“ odpověděl: „Ne, pane!“ a když byl chycen 

dozorci, tak se vztyčenou pěstí zakřičel: „Moc patří lidu!“)
53

 je rebelující vězeň 

okamžitě poslán na samotku. Ostatní vězni proti izolaci rebelujícího vězně nijak 

nezasahují a ač pociťují výčitky, své chování si obhajují tím, že nechtějí obětovat své 

vlastní pohodlí, a navíc se jedná pouze o experiment. 

Objevují se však také sporadické případy společného odporu vězňů – například 

když je odmítnuta žádost vězně, který se domáhá delšího času pro vykonání potřeby na 

záchodě, jelikož je nervózní, když musí spěchat, a potřebu proto nemůže vykonat. 

Následkem tohoto jednotného úsilí vězňů je prodloužení povoleného času stráveného na 

toaletě. 

Dozorci svou roli berou jako hru a ve vymýšlení nových forem šikany jsou čím 

dál tím vynalézavější. Vězně například budí hlasitým hvizdem píšťalek přímo u vchodů 

do vězeňských cel, nutí je znovu stlát postele v případě, že se jim nezdají dokonale 

ustlané, sami pak povlečení kousek za věznicí obalí v trní a nutí je povlečení od trní 

vyčistit nebo v něm spát, odepírají jim potravu nebo je vysvlékají donaha. Dozorci 

ukládají tresty například i za neoslovení „pane dozorce“, kdykoli vězni na dozorce 

promluví. 
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Dozorci jsou dále schopni některým vězňům zabavit všechny jejich věci (včetně 

oblečení) s tím, že jim je vrátí pouze pokud přesvědčí ostatní chlapce, aby dozorce 

poslouchali. Přesouvají tak svou zodpovědnost za řešení problémů s rebelujícími vězni 

na jejich umírněnější souputníky. 

Naopak když se část vězňů vzbouří, tak vězni, kteří se ke vzpouře nepřipojí, 

získávají od dozorců určité výhody (např. nové povlečení, mohou se umýt nebo je jim 

puštěna voda na cele). 

Hasicí přístroje, které jsou ve věznici umístěny z důvodu bezpečnosti, dozorci 

později využívají jako zbraň a stříkají jejich obsah do cel vězňů. Dozorci porušují 

pravidla také tím, že vězně zcela běžně ponechávají na samotce několikanásobně déle, 

než je povolený limit. Někteří dozorci vězňům hlasitě křičí zblízka do obličeje, strkají 

do nich, nebo je i shazují ze schodů, když s nimi jsou sami, protože je mají odvést na 

záchod. 

Ovšem i vězni jsou velice kreativní ve způsobech, jak otestovat, kam až sahá 

moc dozorců – například začínají mít na dozorce velké množství požadavků – získání 

léků, zrušení rozcviček, poskytnutí knih apod. Zabarikádují se v cele, předstírají nemoc 

a dožadují se návštěvy u doktora nebo požadují, aby jim bylo umožněno mluvit 

s vrchním dozorcem. 

Vězni nepřijímají výše zmíněnou nabídku dozorců, že dostanou zabavené věci 

zpět, pokud řeknou rebelujícím vězňům, ať se polepší, a namísto toho na rebely zakřičí: 

„Jsme na vaší straně!“
 54

, i když vědí, že je za to čeká izolace na samotce. Sounáležitost 

mezi vězni se projevuje také v případě, kdy je hladovým vězňům nabídnuto lahodné 

jídlo za lepší chování. 

Objeví se samozřejmě také nápad z vězení utéci. Vězni vymýšlejí důmyslné 

nástroje téměř z ničeho a promýšlejí plán útěku do nejmenších detailů. 

Samotku původně určenou pro jednu osobu dozorci přepaží tak, že se do ní 

vejdou dva lidé. I takto upravená samotka však brzy přestává stačit, a tak dozorci 

vyklízí další místnost, kam vězně izolují. 

Také se začínají objevovat výzvy vězňů adresované přímo Zimbardovi, aby 

přišel a situaci vyřešil, Ten však prozatím zůstává nečinný. 

Mezi dozorci se objevují diskuze o potřebě a významu určitého stylu chování 

dozorců k vězňům. Většina dozorců zastává přísný přístup, zatímco jeden dozorce je 
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výjimkou a vyjadřuje svůj názor, že „hrubé, agresivní chování nikam nevede.“
55

. 

Oponují mu ostatní, kteří říkají, že cílem experimentu je „pochopit, jak se ve vězení 

mění lidé pod tlakem situace, kdy jsou vydáni dozorcům na milost.“
56

 Dozorci se svým 

chováním snaží ztvárnit stereotypní obraz drsných dozorců. I dozorce odsuzující 

agresivitu se tomuto obrazu nakonec přizpůsobí. 

Zimbardo jako ředitel věznice před chlapci vystoupí až v okamžiku, kdy se 

rozhodne vytvořit Výbor pro stížnosti vězňů. Vězni si mohou zvolit tři zástupce, kteří 

s ředitelem věznice budou moci prodiskutovat své stížnosti. Zástupci při té příležitosti 

ospravedlňují své vzpurné chování špatnými podmínkami ve věznici – špatným 

zacházením ze strany dozorců a nekvalitní stravou. Zimbardo uvádí, že je ochoten 

s vězni jednat a dodává:  

„Musíte si ovšem uvědomit, že mnohé nepříjemnosti i fyzické akce dozorců jste 

vyvolali sami svým špatným chováním. Sami jste tuto situaci způsobili, protože jste 

porušili plánovaný program. Dozorci jsou v této práci nováčky, a tak zpanikařili. Ale 

místo aby vzpurné vězně fyzicky potrestali, odebrali vám různá privilegia.“
57

 

Aby se vyhnul dalšímu eskalování vzpurné atmosféry ve věznici, Zimbardo 

vězňům slibuje návštěvu vězeňského kaplana a umožní druhou návštěvu veřejnosti 

v daném týdnu. 
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Obrázek č. 7 – Výbor pro stížnosti vězňů v okresním vězení na Stanfordu se 

sešel se Zimbardem
58

 

 

  

I po schůzce Výboru pro stížnosti vězňů v okresním vězení na Stanfordu 

zůstávají dva vězni nespokojení. Jeden z nich (vězeň č. 8612) se také dožaduje schůzky 

s ředitelem věznice, jinak prý ukončí experiment a opustí věznici. Zimbardo se 

schůzkou souhlasí a přizve si na ni svého poradce Carla Prescotta, který sám před 

nedávnem po 17 letech opustil věznici a od počátku radil Zimbardovi, jak si počínat, 

aby simulované vězení bylo co nejautentičtější. 

Když dotyčný vězeň přijde do Zimbardovy kanceláře přednést svou stížnost, 

schůzka probíhá následujícím způsobem: „„Zavři tu hubu, grázle!“ zařval bez skrupulí 

Carlo na 8612. „Co nemůžeš vydržet? Kliky, žabáky, dozorce, kteří ti nadávají a řvou 

na tebe? Tohle je podle tebe to pronásledování? Nepřerušuj mě. To nám tady brečíš 

kvůli několika hodinám, kdys byl zavřenej v komoře? Tak já ti to vysvětlím, bílej 

chlapečku. V San Quentinu bys nevydržel ani den. Všichni by vycítili tvůj strach a tvou 

slabost. Dozorci by ti dali nakládačku, a než by tě hodili do té jejich opravdu izolované 

betonové, bezútěšné kobky, kde jsem to musel někdy vydržet týdny, předhodili by tě nám. 

Snuffy, nebo nějakej jinej vůdce vězeňskýho gangu, by si tě koupil za dva, možná tři 
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balíčky cigaret a pak by ti zadek krvácel a hrál všema barvama. A to by byl jen začátek 

tvé přeměny na vězeňskou buznu.“ 

8612 je jako opařený po Carlově zuřivé tirádě. Musím ho zachránit, protože 

cítím, že Carlo každou chvíli vybuchne. Situace v našem simulovaném vězení mu 

připomněla roky mučení, které zažíval a které skončily teprve před několika měsíci. 

„Carlo, díky za připomenutí, jak to funguje ve skutečnosti. Potřebuji ale od tohoto 

vězně pár informací, než budeme moci pokračovat. Je vám jasné, 8612, že mám 

pravomoc zastavit obtěžování ze strany dozorců, pokud zůstanete a začnete 

spolupracovat. Potřebujete přece peníze, a jestli odejdete dříve, tak zbytek peněz 

nedostanete.“  

„Rozumím, ale...“  

„Fajn, dohodneme se, dozorci vás přestanou pronásledovat, zůstanete tady a 

dostanete svoje peníze. A jediné, co za to chci, že budete občas spolupracovat, 

poskytnete mi čas od času nějaké informace, které mi pomůžou při řízení tohoto 

vězení.“  

„To nevím, jestli...“  

„Podívejte se, rozmyslete si mou nabídku, a pokud později, po dobré večeři, 

ještě stále budete chtít odejít, pak nemám problém, dostanete vyplaceno za čas, který 

jste tu strávil. Jestliže se ale rozhodnete zůstat a vydělat všechny slíbené peníze, 

pronásledování přestane a budete spolupracovat, pak můžeme problémy prvního dne 

hodit za hlavu a začít od nuly. Souhlasíte?“  

„Možná, ale...“  

„Teď není nutné to rozhodnout, zamyslete se nad mou nabídkou a vyberte si až 

později večer, co říkáte?“  

Když 8612 tiše zamumlal „tak dobře“, odvedl jsem ho do vedlejší kanceláře 

vrchního dozorce, aby mohl být eskortován zpátky do vězení. Jaffemu jsem oznámil, že 

se vězeň ještě rozhoduje, jestli zůstane, a vyjádří se později.“ 
59

 

 Výše citovaný moment je zlomovým bodem celého experimentu. V této chvíli 

jsme totiž svědky, jak situace ovládá samotného Philipa G. Zimbarda. Sám si později 

uvědomí, že se v dané chvíli nechoval jako profesionál, ale jako vypočítavý správce 

věznice, pro kterého je plánovaný průběh experimentu a jeho další pokračování 

důležitější než oprávněné zájmy subjektů.
60
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 Když se vězeň č. 8612 vrátí zpět do věznice, naprosto odmítá spolupracovat a 

všem ostatním vězňům oznámí, že jemu ani nikomu jinému nebude dovoleno opustit 

věznici. V tuto chvíli i ostatní vězni začínají věřit, že jsou v daném vězení skutečně 

uvězněni. I když se jedná o experiment, za který jsou placeni, nemůžou z vězení 

svobodně odejít. 

 Vězeň č. 8612 ve věznici zůstává, ale pokusí se o útěk. Za takové jednání je 

dozorci hbitě potrestán, což má za následek čím dál tím větší nepokoje ze strany tohoto 

vězně, který se stává nekontrolovatelným (prozpěvuje si, ať jdou všichni do prdele, 

strhává stínítka z kamer apod.). 

 Později toho večera se vězeň č. 8612 psychicky hroutí a je z experimentu 

propuštěn. O několik let později na experiment vzpomíná: „Byla to jedinečná zkušenost. 

Nikdy v životě jsem tolik nekřičel. Nikdy v životě jsem nebyl tak rozrušený. A byla to 

zkušenost s vymknutím se kontrole.“
61

 

 Ostatní vězni mezitím začínají být ze strany dozorců trestáni nahodile. Fyzické 

tresty začínají být drsnější – dozorci například svými pendreky tlačí vězně do hlubších 

podřepů či kliků. Vězni jsou trestáni za smích nebo za to, že se jim nelíbí vtipy dozorců. 

I nejposlušnější vězeň ze všech (zvaný Serža) dostává za trest dřepy či kliky, ale jeho 

reakce je pozoruhodná: 

„Hellmann mu přikazuje udělat kliky za nesouhlas s jeho názorem. 

Serža se nečekaně zeptá: „Můžu udělat ještě další, pane?“ 

„Jestli chceš, dej si ještě deset.“ 

Pak ho Serža zaskočí ještě překvapivější otázkou: „Mám dělat kliky až do 

úplného vyčerpání?“ 

„Jasně, jak chceš.“ Hellmann i Burdan nevědí přesně, jak reagovat na tuto 

provokaci, ale vězni se vyjeveně dívají jeden na druhého. Je jim jasné, že Serža právě 

nastavil další laťku pro sebepotrestání a záhy se podobné tresty můžou týkat i jich. 

Seržovo chování všem připomíná špatný vtip.“ 
62

 

Jeden z dozorců poté zaslechne jiného vězně, jak říká, že psychické zhroucení a 

propuštění vězně č. 8612 bylo z jeho strany tajně plánované a že se míní druhý den 

vrátit se svými kamarády, vězení zničit a ostatní vězně osvobodit. Druhý den se bývalý 

vězeň skutečně objeví na chodbách katedry, kde je umístěno vězení. Zimbardo dává 
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příkaz dozorcům, aby vězně opět zatkli, jelikož byl propuštěn pod falešnou záminkou.
63

 

Zimbardo si dělá čím dál tím větší starosti o své vězení kvůli hrozícímu útoku. 

Postupem času tím začíná být přímo posedlý. 

„Rychle jsem sám sebe přesvědčil, že má nejdůležitější role spočívá v zabránění 

tomuto osvobození věznice a že mám udržet vězení v chodu, ne experiment v chodu… 

Naprosto jsem přišel o svou totožnost vědce, výzkumníka, psychologa.“
64

 

Zimbardo dokonce najímá informátora, který jde na pár dnů dobrovolně mezi 

vězně a předstírá, že je jedním z nich. Informátor však velice rychle podléhá situaci, ve 

které se ocitl, a přechází na stranu vězňů, o čemž se však Zimbardo dozvídá až na konci 

experimentu z informátorova deníku.
65

 Informátor zde líčí své zklamání z toho, že 

nebylo možné chlapce přesvědčit k odboji. Naprostá většina vězňů toužila po 

podmíněném propuštění a raději plnila ponižující úkoly dozorců, než aby jim řekla ne. 

Zimbardo si dále dělá starosti s tím, že mají téhož večera chlapce přijít navštívit 

jejich blízcí. Proběhne snad útok na vězení během návštěv? 

 Během noci dozorci vězně několikrát vzbudí a přinutí k nástupu, kde je opět 

ponižují. Tentokrát je nutí, aby své číslo představili během krátkého představení jako 

roztleskávačky.  

Postupně se vězením začíná rozlévat puch způsobený špatnou hygienou chlapců, 

kteří se nemohou pořádně umýt a v noci musejí vykonávat svou potřebu do kýblů, které 

celou noc zůstávají na celách. 

 Konformismus a podřízení se autoritě se v rámci experimentu projevuje nejen u 

účastníků, ale i u návštěvníků věznice, kteří jsou do věznice nakonec skutečně vpuštěni. 

Návštěvníci se poslušně podřizují všem pravidlům, která jim byla řečena. Samozřejmě 

se nesmí dozvědět o skutečných podmínkách ve vězení – vězení je uklizeno, chlapci 

jsou upraveni a mají přísně zakázáno si na vězení stěžovat. 

 Pouze matka jednoho z vězňů se po návštěvách pokouší diskutovat s Philipem 

Zimbardem o podmínkách ve věznici. Na svém synovi dobře poznala, jakým způsobem 

je s vězni v rámci experimentu zacházeno. Zimbardo ji celkem snadno odbývá, ale 
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dodnes vzpomíná na to, jak byla její představa o vězení přesná.
66

 Její vnímání 

psychického rozpoložení jejího syna se o pár dní později potvrdí. 

 Vězně navštěvuje také kněz, který má za úkol srovnat situaci těchto chlapců se 

situací osob, které jsou skutečně ve výkonu trestu odnětí svobody. Kněz po rozhovorech 

s vězni uvedl, že se mu všichni jevili jako naivní lidé, kteří netuší, co vězení znamená. 

Poznal u nich typické chování lidí, kteří jsou poprvé ve vězení – jsou zmatení, rozčilení 

a přehnaně emotivní. Samotné vězení podle kněze působilo autenticky. 

 Další z vězňů (č. 819) odmítá poslouchat příkazy dozorců. Ostatní jsou za 

chování tohoto chlapce trestáni, dokud se vězeň č. 819 opět nepodrobí režimu. Vězeň č. 

819 se však nevzdává a ostatní na něj začínají být naštvaní. Vězeň č. 819 se ještě téhož 

dne psychicky hroutí a je propuštěn. Pozoruhodné na tom je, že to není na jeho žádost. 

Vězeň č. 819 nechtěl být propuštěn a do poslední chvíle tvrdil, že nemůže odejít a že to 

ve vězení zvládne. Propuštění mu Zimbardo víceméně nakázal. 

Ostatní chlapci naopak začínají být poslušnější. Příkazy dozorců, ať už jsou 

sebenesmyslnější, plní téměř automaticky, bez odmlouvání a bez smíchu. 

Za propuštěného vězně je opět přibrána náhrada. Nový vězeň č. 416 je brzy 

začleněn mezi ostatní a nucen plnit absurdní příkazy dozorců – např. aby zpíval, 

zatímco ostatní chlapci dělají kliky. Vězeň č. 416 příkazy poslouchá, ale zároveň 

nemůže uvěřit tomu, kolik příkazů účastníci dostávají a jak automaticky je plní. 

Rozhodne se, že se musí co nejrychleji dostat ven. Jeho plánem je držet hladovku, 

onemocnět a muset odejít. Už při prvním pokusu nesníst večeři je odveden na samotku a 

je mu vyhrožováno, že budou ostatní chlapci potrestání zákazem návštěv a budou jim 

odebrány postele. Vězeň č. 416 ale trvá na svém a dále protestuje proti porušování 

pravidel ze strany dozorců. Dozorcům tak nezbývá než ho odvést zpět na samotku. Tam 

na vězně pěstmi buší dozorci i ostatní vězni a „děkují mu“ za zrušení návštěv. 

Trestání vězně č. 416 tím nekončí – je opět vytažen ven na dvůr a ostatní chlapci 

na něj musí sprostě řvát, že je píča. Tento příkaz ze strany dozorce neuposlechne pouze 

jeden z vězňů. Celá scéna šikany vězně č. 416 trvá více než hodinu a končí až 

v okamžiku, kdy na dvůr přijde sám Zimbardo a zklamaným dozorcům sdělí, že 

návštěvníci jsou již před věznicí a návštěvní hodiny toho dne budou muset být 

dodrženy. 
67
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 Šikana vězně č. 416, který stále odmítá porušit svou hladovku, po odchodu 

Zimbarda pokračuje. Vězni mají za úkol přesvědčit vězně č. 416, aby snědl svoje párky. 

Pokud chlapci spoluvězně nepřesvědčí, budou v noci spát bez přikrývek. 

Vězeň Serža, který doposud dozorce ve všem poslouchal, však odmítne vězni č. 

416 sprostě nadávat, jelikož by tak porušil své morální zásady. Okamžitě je dozorci 

fyzicky potrestán a v noci bude muset spát i bez postele. Následně Serža odmítne 

sprostě označit i sám sebe. Dozorci se ho snaží donutit, aby sprosté slovo vyslovil. Když 

to vězeň odmítá, pohrozí mu, že potrestají ostatní. V tu chvíli vězeň řekne, že slovo 

bastard nikdy ve smysluplném kontextu nevysloví.
68

 Dozorci slaví své vítězství. Tento 

chlapec později uvedl, že to byl jediný způsob, jak dodržet své morální zásady a 

zároveň se vyhnout tomu, aby byli ostatní vězni jeho vinou potrestáni.
69

 

Zhruba ve stejné době (teprve třetího dne experimentu) si svou roli začínají více 

užívat i doposud umírněnější dozorci. Líbí se jim vystupovat z pozice moci a ubližovat 

vězňům. Jejich největším trápením je, že není přesně určena hranice pro užití fyzické 

síly vůči vězňům. 

Dozorce Hellmann, který se v průběhu experimentu zatím fyzickému násilí 

vyvaroval, nyní přikazuje vězni č. 416, aby dělal kliky. Tento chlapec ovšem nemá dost 

síly na to, aby kliky dokázal udělat pořádně. Reakcí dozorce je, že mu jednou nohou 

stoupá na záda a tlačí ho dolů. Zimbardo k tomu dodává: 

„Když jsem tuto scénu sledoval, vzpomněl jsem si na kresby vězňů z Osvětimi. I 

tam nacističtí dozorci stoupali uvězněným na záda, když museli dělat kliky.“
70

 

 Dozorci dokonce dají možnost ostatním účastníkům vybrat si mezi přikrývkami 

a propuštěním vězně č. 416 ze samotky. Tři ze čtyř hlasujících vězňů si zvolí přikrývku 

nad svobodou svého spoluvězně. 

Zimbardo také plánoval, že si vězni budou moci požádat o podmíněné 

propuštění. Je vytvořen výbor, který měl jejich žádosti posuzovat. V jeho čele stojí 

bývalý vězeň Carlo Prescott, se kterým jsme se již setkali v případě osobní schůzky 

vězně 8612 a Philipa Zimbarda. 

Prescott vězňům dává otázky, které sám dostával, když žádal o podmíněné 

propuštění. Rozhovor s vězni vede tak rázně, že téměř ze všech málem získá přiznání 

k trestnému činu, kterého se nedopustili. Později si však své chování vyčítá a uvádí, že 
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na něj vězení působilo velice autenticky a chování dozorců i vězňů věrně odpovídalo 

skutečnosti. 

Pokud by vězni výslovně požádali o ukončení experimentu s tím, že se vzdávají 

své dosavadní odměny, museli by být propuštěni. O této cestě je však podle všeho 

nenapadne uvažovat. Vězni jsou nyní ještě více utvrzeni ve své roli a jejich poddajnost 

vůči autoritativnímu chování dozorců je nyní ještě vyšší. 

 

Obrázek č. 8 – Vězni čekají na zasedání výboru pro podmíněné propuštění
 71

 

 

 

Další vězeň však musí být následkem zasedání výboru propuštěn na svobodu, 

jelikož se mu krátce po zasedání po celém těle objevila vyrážka a musel být lékařsky 

ošetřen. 

Nadále to ve vězení probíhá obdobně jako doposud. V jednu chvíli ovšem jeden 

z vězňů (č. 5407), který byl potrestán za to, že odmítl cvičit kvůli zraněným stehenním 

svalům, napadá jednoho z dozorců.  
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Napadený dozorce k tomu později sdělil: „Tehdy jsem si uvědomil, že i já jsem 

jedním z vězňů. Byl jsem prostě odezvou na jejich pocity. Oni měli více možností, jak se 

projevit. Myslím, že my tolik ne. Všichni, dozorci i vězni, jsme byli pod tlakem tíživé 

situace, my dozorci jsme však žili v iluzi, že jsme svobodní. V té době jsem to takhle 

neviděl, jinak bych býval s experimentem skončil. Všichni jsme do toho šli pro peníze. 

Vězni se brzy stali našimi otroky, my jsme pořád otročili penězům. Později jsem si 

uvědomil, že všichni jsme se stali otroky něčeho, co bylo součástí toho prostředí. 

Nahlížet na situaci ve stylu „je to jen experiment“, nikomu to nemůže ublížit, to byla jen 

jedna stránka reality, iluze svobody. Věděl jsem, že toho můžu nechat, ale neudělal jsem 

to, protože jsem byl otrokem té situace.“ 
72

 

Vězeň č. 5407 je také okamžitě umístěn na samotku. Podaří se mu zničit 

přepážku oddělující samotku na dvě části pro případ, že by bylo potřeba izolovat dva 

vězně současně. Dozorci mu nasazují pouta a obě nohy mu svazují řetězem. 

Jsme v situaci, kdy dva vězni rebelují (č. 5407 a č. 416) a současně se začíná 

hroutit další chlapec (vězeň č. 1037) pod tlakem nepřeberného stresu. Jedná se o 

účastníka, o nějž si dělala starosti jeho matka, když ho ve věznici byla navštívit. Situace 

probíhá obdobně jako s jiným již propuštěným vězněm, jemuž bylo ze strany Philipa 

Zimbarda doporučeno vězení opustit. 

Chvilku po odchodu tohoto chlapce se hroutí další účastník experimentu (vězeň 

č. 4325), který po celou dobu navenek stresu obstojně odolával. Měl totiž za to, že 

druhý vězeň byl téhož dne propuštěn na základě své žádosti o podmíněné propuštění a 

myslel si, že sám by si schválení žádosti zasloužil daleko více. 

Později téhož večera se do vězení přichází podívat Christina Maslachová, 

psycholožka s doktorátem ze Stanfordovy univerzity a přítelkyně Philipa Zimbarda. 

Poté, co Christina Maslachová vidí hrůzy, které se ve vězení odehrávají, se pohádá 

s Philipem Zimbardem. Sděluje mu, že to, co ve vězení dělá on a jeho kolegové, je 

příšerné, a touto hádkou ho vrací do reality, ve které si Philip Zimbardo uvědomí, že se 

sám nechal unést svou mocí natolik, aby špatné chování účastníků experimentu 

zlehčoval a považoval za fascinující. Role experimentátora a ředitele věznice Philipa 

Zimbarda naprosto pohltila. Po tomto prozření se Philip Zimbardo rozhodne experiment 

k ránu druhého dne ukončit. 
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V průběhu poslední noci experimentu se chování dozorců vůči vězňům 

vyostřuje, už po pěti dnech výrazně vzrůstá intenzita sexuálního obtěžování. Dozorci 

vězně nutí simulovat soulož vykonanou na díře na podlaze a následně i jako velbloudi 

na ostatních vězních, kteří mají představovat velbloudice. 

„Proměna, kdy se jako mávnutím kouzelného proutku staly ze sympatických a 

slušných amerických chlapců téměř zrůdy, jaké se údajně vyskytují pouze na takových 

místech, jako je Osvětim nebo Treblinka, byla děsivá.“
73

 

 

4.2. Výsledky experimentu 

Po oficiálním ukončení experimentu Philip Zimbardo vede rozhovor 

s propuštěnými vězni včetně těch, kteří byli propuštěni předčasně. Ptá se jich, jak na ně 

vězení působilo, na jejich stížnosti a na jejich názory na dozorce. 

Následuje podobná hodina rozhovorů s dozorci, jejichž náhled na vězení je 

ovšem velice odlišný. 

V průběhu třetí hodiny se vězni a dozorci setkávají v civilním oblečení. Náhle 

jsou od sebe vězni a dozorci skoro k nerozeznání. 

Po ukončení experimentu probíhá srovnání dotazníků, které účastníci vyplňovali 

před zahájením experimentu. Mezi dozorci a vězni nebyl významný rozdíl. Za 

povšimnutí však stojí rozdíl v osobnostech vězňů, kteří experiment předčasně opustili, a 

kteří vydrželi do konce. Vězni, kteří vydrželi déle, vykazovali vyšší míru znaků 

charakterizujících vězeňské prostředí – rigidity, lpění na konvenčních hodnotách a 

přijetí autority. 

Dotazníky také zkoumaly schopnost manipulace s ostatními lidmi za účelem 

získání určitých výhod. Tato schopnost se však neprojevila jako určující v tom, zda se 

jednalo o dozorce či vězně, ani v tom, zda se jednalo o vězně, kteří experiment ukončili 

předčasně či nikoliv. 

Dále byly v dotazníku zkoumány tzv. Comreyovy osobnostní škály (zkoumají 

důvěřivost, uspořádanost, konformitu, aktivitu, stabilitu, extroverzi, maskulinitu a 

empatii). Osobnosti všech zkoumaných subjektů se nacházely mezi čtyřicátým a 

sedmdesátým percentilem normativní mužské populace podle Comreye. Výsledky 

zkoumání těchto škál nám tedy ukazují, že se ve Stanfordském experimentu skutečně 

jednalo o obyčejné muže. Opět nebyly zaznamenány velké rozdíly mezi dozorci a vězni, 
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ovšem vězni, kteří vydrželi do konce experimentu, byli konformnější, extrovertnější a 

empatičtější než ti, kteří byli propuštěni dříve. 

Také bylo účastníkům experimentu zadáno, aby na začátku a na konci 

experimentu sepsali několik přídavných jmen vyjadřujících jejich náladu. 

Experimentátor přídavná jména rozdělil do čtyř skupin – na přídavná jména pozitivní a 

negativní a na přídavní jména popisující aktivitu a pasivitu. U vězňů se na konci 

experimentu negativní přídavná jména ztrojnásobila oproti těm pozitivním, u dozorců 

jich bylo také trochu více, ale stále daleko méně než u vězňů. 

Vězni, kteří experiment opustili dříve, přídavná jména znovu uváděli až 

s mírným odstupem – jejich přídavná jména byla daleko pozitivnější a méně často 

popisovala pasivitu než ta vězňů, kteří vydrželi do konce a přídavná jména uváděli 

bezprostředně po ukončení experimentu. Ukázalo se, že emoční dopad experimentu byl 

dočasný. 

Experimentátoři zkoumali také chování subjektů z nahrávek. Z výsledků je 

patrné, že dozorci agresivní chování vůči vězňům navyšovali a vězni naopak 

s postupem času snižovali svou aktivitu. Negativní vnímání vězení se více projevilo u 

chlapců, kteří experiment předčasně opustili, než u těch, kteří vydrželi do konce. 

Pozoruhodné výsledky přinesly nahrávky rozhovorů vězňů na celách. Pouze zde 

nebyli vězni omezováni v konverzaci a jelikož se jednalo o osoby, které se doposud 

neznaly, dalo se očekávat, že právě zde budou probírat své osobní životy a vzájemně se 

budou chtít poznat. Ovšem pouze deset procent rozhovorů zaznamenaných na celách se 

týkalo osobních životů chlapců a celých devadesát procent rozhovorů se tematicky 

týkalo vězení. Deindividualizace se tedy projevila ve všech sférách vězeňského života. 

Poznámky vězňů adresované jiným vězňům navíc byly většinou odsuzující a 

nelichotivé. Vězni si tak osvojili chování dozorců. S ohledem na to, že dozorci vězně 

jen ponižovali a vězni se tomuto ponižování podřizovali, nedokázali pak ani vězni na 

sebe navzájem pohlížet s úctou. Některé případy chování vězňů k jiným vězňům mohly 

být i projevem internalizace moci dozorců. 

Zajímavé bylo, že dozorci vězně nejčastěji šikanovali pozdě v noci až k ránu, 

kdy měli pocit, že nejsou experimentátorem sledováni. Stejně tak intenzita šikany 

vzrůstala jednoduše postupem času, a to i navzdory tomu, že vězni byli čím dál tím 

poslušnější. 

Zimbardův Stanfordský vězeňský experiment nám především ukázal, že věznice 

nejsou místa, která by v lidech podpořila dobré chování. Ukázalo se, že ač ne všichni 
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dozorci zneužívali svou moc zlým způsobem, žádný z těch lepších dozorců se vězňů 

nikdy nezastal a nezasáhl, když jim bylo jinými dozorci ubližováno. 

Stanfordský vězeňský experiment je dnes natolik známý právě díky tomu, že 

nám ukazuje, jak obyčejně dobří lidé páchají zlo jen na základě uvedení do určité 

situace – tedy že většina společnosti zcela změní způsob svého chování jen na základě 

působení situace. Mohli bychom se takto chovat i my? Přeceňujeme svou individualitu a 

osobnost? Je možné se z tohoto experimentu dostatečně poučit a podobné změny ve 

vlastním chování se v budoucnu vyvarovat, když budeme dostatečně ostražití vůči 

situacím? 
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5. CO SE V LIDECH ODEHRÁVÁ? 

5.1. Jsme něčeho podobného schopni i my dnes? 

V této kapitole se pokusím využít jednotlivé poznatky z výše uvedených 

experimentů k vysvětlení, proč v určitých situacích máme tendenci chovat se tak, jak se 

chováme. Proč dozorci ve Stanfordském vězeňském experimentu zneužívali svou moc, 

učitelé v Milgramově experimentu působili jiným lidem silnou bolest a studenti 

v Aschově experimentu jednali konformně? Díky analýze chování účastníků těchto 

experimentů můžeme lépe pochopit také jednání obyčejných mužů uvedené v první 

kapitole této práce a analogicky také jiných osob, které se v minulosti chovaly nebo i 

dnes chovají obdobným způsobem. 

Aschův experiment byl později několikrát zopakován. Například Stephen Perrin 

a Christopher Spencer v roce 1980 experiment uskutečnili se studenty vědeckých a 

technických oborů.
74

 Ač tito studenti pociťovali podobnou úzkost jako účastníci 

Aschova experimentu, jejich chování nebylo tak konformní. Perrin a Spencer tuto 

skutečnost vysvětlovali tím, že se změnila doba a konformita od mladých lidí není 

vyžadována tolik jako v 50. letech téhož století. S ohledem na skutečnost, že v jiných 

experimentech byla i v 80. letech konformita účastníků téměř stejně vysoká jako 

v Aschově experimentu (např. Vine (1981), Vlaander a van Rooijen (1985))
75

, je 

pravděpodobné, že výsledek experimentu Perrin a Spencer byl spíše důsledkem 

specifických oborů studentů, v rámci kterých je kladen důraz na přesnost. 

I Milgramův experiment byl s jistými obměnami několikrát zopakován. 

Výsledky jednoho z nejnovějších opakování Milgramova experimentu sociálním 

psychologem Jerry M. Burgerem v roce 2009 nám ukazují, že i dnes by 70 % osob bylo 

schopno fyzicky ublížit jinému člověku na příkaz autority.
76

 

Podobných činů, jako účastníci Zimbardova Stanfordského vězeňského 

experimentu, se dopouštějí dozorci ve věznicích i v současné době. Například v roce 

2003 se američtí vojáci vykonávající funkci dozorce ve věznici Abú Ghrajb v Iráku 

dopustili mučení, znásilnění a usmrcení vězněných osob. S mučenými zadrženými se 

fotografovali se zdviženými palci a úsměvem na tváři. Jedenáct těchto vojáků bylo 

později za porušování základních lidských práv odsouzeno. 
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Obrázek č. 9 – dozorci nutí nahé vězně vytvořit lidskou pyramidu
77

 

 

 

Všechny výše rozebrané experimenty včetně jejich opakování v různých 

podmínkách nám podobně jako v první kapitole této práce zmíněná historická zkušenost 

potvrzují, že chování, které je v rozporu s přesvědčením daného jedince, je v určité 

situaci schopen téměř každý, a to bez ohledu na kulturní či sociální zázemí, věk, 

vzdělání, národnost apod. 

„Nejúděsnější zprávou, kterou nám holocaust a to, co jsme se dozvěděli o jeho 

pachatelích, přinesly, nebyla pravděpodobnost, že by se „to“ mohlo stát nám, nýbrž 

představa, že jsme to mohli spáchat my.“
78

 

 Jak je tedy možné, že se lidé chovali a dodnes chovají tímto způsobem? Jedná se 

o lidskou přirozenost nebo je takové jednání způsobeno tlakem určité situace či 

autority? Je konformita či poslušnost za všech okolností špatná? A jak se k těmto 

zkušenostem staví dnešní společnost? 
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5.2. Rozbor lidského chování 

Abychom pochopili, proč se většina společnosti chová způsobem, který v této 

práci rozebírám, je potřeba se na poznatky o psychologických procesech vyplývající z 

jednotlivých experimentů podívat podrobněji. 

 

5.2.1. Konformismus a efekt přihlížejícího 

Aschův experiment nám říká, že pokud se názor jedince liší od názoru jeho 

okolí, je většina jedinců ochotna upřednostnit názor okolí před svým vlastním. Tento 

nedostatek vůle odlišovat se od ostatních se projevuje konformním chováním, tedy 

přizpůsobením se tlaku skupiny. 

Nyní se pokusím najít vysvětlení pro tuto silnou tendenci lidstva ke 

konformnímu chování. Budu tak hledat i odpověď na otázku, jak je možné, že se 

miliony běžných lidí během druhé světové války smířily s tím, že jiní lidé v jejich okolí 

jednají zle až brutálně. 

Konformisté v této době (podobně jako mnozí další např. v době socialismu) 

často měli z politického režimu takový strach, že s ním nedokázali projevit svůj 

nesouhlas. Ercih Fromm ve své knize Strach ze svobody klade velký důraz na 

harmonický vývoj lidstva – tj. vyváženost našeho pocitu bezpečí (které nám poskytuje 

identita s naší komunitou nebo třeba i s přírodou) s naší individualitou (spontánní 

aktivitou). Přehnaná individualizace nám však přináší pocit nejistoty, bezmocnosti a 

osamělosti. Stejně tak špatná forma individualizace, která není založena na skutečné 

svobodě – solidaritě a spontaneitě (například dnes často preferovaná přehnaná 

soutěživost), má podle Fromma za následek naši frustraci při seberealizaci, jelikož 

v danou chvíli neprojevujeme naši individualitu, ale sociální představu o nás 

samotných, která (pokud vůbec) tvoří maximálně určitou výseč našeho skutečného 

charakteru.  

„Následkem toho vyvstávají mohutné tendence k úniku od tohoto druhu svobody 

buď do podrobení se, nebo do jakéhokoli vztahu k lidem a ke světu, který slibuje 

ulehčení od nejistoty, i když připraví jedince o jeho svobodu… Tato idea bezcennosti 

jedince, jeho základní neschopnosti spoléhat se sám na sebe a jeho potřeba podřízení se 

je hlavním tématem Hitlerovy ideologie.“
79
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Pokud tedy žijeme ve společnosti, která nám nepřináší pocit bezpečí ve stejné 

míře jako možnost skutečného sebevyjádření, je pro nás obtížnější být k této společnosti 

kritický. Logickým následkem je pocit strachu při představě veřejného vyjádření 

nesouhlasu. 

Co člověk v takové chvíli prožívá? Odpověď samozřejmě nikdy nebude 

univerzální, jelikož každý člověk má odlišné zkušenosti a uvažuje a cítí jinak. Mohu se 

ovšem pokusit shrnout nejobecnější důvody takového chování, které vyplývají mimo 

jiné i z rozhovorů vedených s účastníky Aschova experimentu.
80

 

Lidé mají přirozenou snahu být součástí skupiny, ze které nechtějí vyčnívat nebo 

být vyloučeni. Ercih Fromm k tomuto dokonce uvádí: 

„Zdá se, že pro průměrného člověka není nic tíživějšího než pocit, že nepatří 

k žádné skupině.“
81

 

Možnost takové ostrakizace je sama o sobě zdrojem pocitu úzkosti. Projevený 

nesouhlas by navíc mohl přilákat pozornost okolí, která také není většinou lidí příliš 

vítána. Tento strach z izolace, výsměchu či dokonce trestu ze strany okolí přirozeně 

vede ke konformnímu chování jedince. 

„Od začátku jsem tíhnul k souhlasu s ostatními… Nebyl jsem si tak jistý – cítil 

jsem, že jejich odpovědi musejí být správné, a já bych byl podivný… Souhlasil jsem, 

protože jsem s nimi chtěl souhlasit. Být v opozici vůči nim vyžaduje silné nervy.“
82

 

Podobné pocity zažijí ovšem i ti, kteří se nakonec rozhodnou svůj nesouhlas 

projevit. 

 „Ano, přemýšlel jsem nad tím, co si ostatní pomyslí, když nepůjdu s davem.“
83

 

Lidé se také snaží předejít zbytečným konfliktům. Upřednostní proto zachování 

harmonie v rámci skupiny před projevem vlastního názoru, i když proto pociťují silné 

napětí. 

„Když jste v Římě, chováte se jako Římané.“
84

 

Když jedinec vnímá určitou věc jinak než všichni v jeho okolí, zpravidla si 

začne vymýšlet důvody, proč tomu tak je. Může například nabýt dojmu, že má na rozdíl 

od ostatních špatné informace nebo že trpí vadou, která mu brání ve správném vnímání 
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reality. Začne zpochybňovat svůj vjem, a taková pochybnost je nepříjemnost, kterou je 

jednodušší přehlížet a přizpůsobit se okolí. 

„Jen mě zajímalo, co je se mnou špatně.“
85

 

„Myslel jsem si, že možná trpím nějakou vadou, protože nosím brýle.“
86

 

Současně je velmi důležitá znalost tématu, které je probíráno. U osob s dobrými 

znalostmi v určité oblasti se konformita projevuje méně, pokud je předmětem diskuze 

právě tato oblast. V rozhovoru na jiné téma se však stejné osoby projevují daleko 

konformněji (Richard E. Petty, John T. Cacioppo a Rachel Goldman, 1981)
87

. 

Rozlišujeme tři cesty, jak se konformita může projevovat jako důsledek nátlaku 

skupiny. Prvním způsobem konformního jednání je podlehnutí, při kterém se sice 

chováme konformně, abychom vyhověli svému okolí, ale neměníme své názory. Dalším 

typem konformního chování je identifikace, kdy své názory změníme, abychom se 

ztotožnili s osobou, která pro nás představuje autoritu. Posledním projevem konformity 

je internalizace, kdy se chováme konformně, jelikož většinový názor přijímáme jako 

součást svého systému hodnot.
88

 

Konformní chování se projevuje také v rámci společensky nebezpečného jevu 

zvaného efekt přihlížejícího.
89 

Pokud je člověk svědkem něčího zlého jednání či 

nebezpečné situace a uvědomuje si, že takovému jednání či situaci nepřihlíží sám, má 

tendenci rozptýlit svou odpovědnost za zásah proti tomuto jednání či vyřešení dané 

situace mezi ostatní diváky. Pokud se tedy nenajde nikdo, kdo by se odvážil jako první 

zasáhnout, často takovému jednání či situaci přihlíží mnoho osob, ale nikdo z nich 

nezakročí. Jakmile se najde první osoba, která začne veřejně situaci řešit, přidají se i 

ostatní. 

Velice často se s efektem přihlížejícího můžeme setkat na ulici, když davy lidí 

obcházejí bezvládně ležící osobu, aniž by zkontrolovali, zda je tato osoba v pořádku 

nebo jestli potřebuje lékařské ošetření.  

Historickým příkladem může být případ Kitty Genoveseové, která byla v roce 

1964 zavražděna v New Yorku. Vražda trvala déle než půl hodiny – vrah tuto ženu 
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uprostřed noci ubodal a ona nahlas křičela o pomoc. Tomuto dění přihlíželo 38 různých 

svědků z okolních domů, ale žádný z nich jí nepomohl ani nezavolal policii.
90

 

Příběh Kitty Genoveseové inspiroval sociální psychology Bibba Latané a Johna 

M. Darleyho, kteří v roce 1968 učinili sérii experimentů zkoumajících tento jev. 

Účastníci experimentu byli v uzavřené místnosti, do které začal být vpouštěn kouř. 

Pokud byli v místnosti sami, rozhodli se nahlásit kouř v místnosti experimentátorovi 

v 75 % případů. Pokud byli ve skupině tří osob, začali situaci řešit v 38 % případů. 

Pokud byli v místnosti se dvěma najatými herci, kteří předstírali, že si kouře nevšímají, 

aktivně zasáhlo už jen 10 % z nich. 
91

 

Bibb Latané o rok později ve spolupráci s Judith Rodinovou učinil další 

experimenty na toto téma. Experimentátorka nechala účastníky experimentu vyplňovat 

dotazníky a odešla pryč z místnosti. Najednou se ozvala rána a evidentně zraněná žena 

začala volat o pomoc. Když byl účastník v místnosti sám, v 70 % případů šel ženě 

pomoci. Pokud byli účastníci dva přátelé, tak ženě také pomohli v 70 % případů. Pokud 

se jednalo o dva účastníky, kteří se neznali, zasáhlo už pouze 40 % takových dvojic. 

Pokud byl účastník v místnosti s najatými herci, kteří byli pasivní, rozhodl se ženě 

pomoci pouze v 7 % případů.
92

 

Z těchto experimentů je patrné, že pokud je člověk v určité situaci sám nebo 

s blízkými přáteli, zvládá projevit svůj postoj navenek lépe než před cizími lidmi, kteří 

se navíc chovají pasivně. I pasivní chování může být interpretováno jako vyjádření 

názoru (např. že situace není nebezpečná a není potřeba ji řešit) a člověk, který chce, ale 

není schopen zasáhnout, pak zažívá podobné pocity úzkosti, jako účastníci Aschova 

experimentu. 

 

5.2.2. Poslušnost vůči autoritě a kognitivní disonance 

Konformita jakožto aktivní či pasivní projev souhlasu nesouhlasící osoby 

z důvodu tlaku okolí, je velmi blízká poslušnosti, kterou zkoumal Stanley Milgram. Na 

rozdíl od konformity je poslušnost uposlechnutím a vykonáním pokynů autority, se 

kterými nesouhlasíme. 

                                                           
90

 MANNING, Rachel, LEVINE, Mark a COLLINS, Alan. The Kitty Genovese murder and the social 

psychology of helping: The parable of the 38 witnesses. American Psychologist. 2007, 62(6), 555–562. 
91

 LATANÉ, Bibb a DARLEY, John M. 1968, op. cit. 215-221. 
92

 LATANÉ, Bibb a RODIN, Judith. A lady in distress: Inhibiting effects of friends and strangers on 

bystander intervention. Journal of Experimental Social Psychology. 1969, 5(2), 189-202. 



61 

 Role autority je v Milgramově experimentu poslušnosti zásadní. V některých 

variantách experimentátor vystupoval z pozice nižší autority (např. pokud experiment 

probíhal v běžné výzkumné instituci) a procento poslušných účastníků experimentu 

bylo výrazně nižší než v základní variantě experimentu. V případech vyšší autority 

(např. když experiment probíhal na půdě prestižní Princetonovy univerzity) procento 

poslušných účastníků oproti základní variantě experimentu ještě vzrostlo. 

 Účinného působení autority bylo dosaženo také vzhledem experimentátora (byl 

to vysoký člověk v bílém plášti), jeho odborností a autoritou ještě vyšší – vědou, kterou 

zosobňoval. 

 Jak jsem zmínila v úvodu této kapitoly, i Milgramův experiment byl později 

znovu realizován v různých obdobách a výsledky se od původního experimentu příliš 

nelišily. Jak je možné vysvětlit tak vysokou míru poslušnosti v těchto experimentech? 

Toto vysvětlení nám zároveň pomůže lépe pochopit jednání shora uvedených 

obyčejných mužů, kteří splnili rozkaz a vyvraždili židovské obyvatele vesničky 

Józefów, a dále například zaměstnanců koncentračních táborů či soudců z dob 

nacistického Německa. Vždyť „Holocaust… nebyl dílem divokého, nekontrolovatelného 

davu, nýbrž mužů v uniformách, poslušných a ukázněných, dodržujících pravidla a 

pedantsky lpících na duchu a liteře instrukcí.“
93

 

 Podle Milgrama mají lidé tendenci potlačovat své vlastní svědomí, hodnoty a 

ideály (autonomní stav sociálního vědomí), pokud jednají jako něčí zástupci (zástupný 

stav sociálního vědomí). Namísto odpovědnosti za vlastní jednání tak lidé cítí 

odpovědnost vůči autoritě, která jim dává příkazy. Svou práci chtějí odvést co nejlépe a 

odpovědnost za její náplň přenášejí na autoritu experimentátora či v běžném životě 

například na nadřízeného. Tento jev potvrdil také Charles K. Hofling, který v roce 

1966 provedl experiment v nemocnici, kde lékař (najatý herec) řekl sestře (zkoumaný 

subjekt), aby pacientovi (najatý herec) dala dvojnásobnou maximální dávku určitého 

léku. Dvacet jedna zkoumaných sester z celkových dvaceti dvou příkaz lékaře 

uposlechlo.
94

 

Podobně jako u Aschova experimentu se v některých variantách Milgramova 

experimentu, ve kterých bylo u účastníka přítomno více najatých herců, projevila také 

sociální konformita. Když jeden z těchto herců odmítl v experimentu pokračovat, často 
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odmítl i zkoumaný subjekt. Naopak když ostatní v experimentu pokračovali, bylo i pro 

zkoumaný subjekt složitější z experimentu odstoupit. V takových případech došlo 

k výše zmíněnému přenesení odpovědnosti na celou skupinu. 

 Důležitou roli u poslušnosti hrají první vteřiny, ve kterých se rozhodneme, zda 

uposlechneme autoritu nebo nikoliv. Pokud už jednou začneme instrukce nadřízeného 

poslouchat, máme tendenci jednat konzistentně a je pro nás těžší svůj postoj později 

změnit. Například účastníci Milgramova experimentu postupně udělovali o trošku 

silnější elektrické šoky a bylo pro ně obtížné si říci, že 120 V žákovi neudělí, když mu 

teď udělili 105 V. 

I proto později mohli cítit ambivalenci mezi svými názory. Na jednu stranu 

chtěli z experimentu odstoupit, protože jim bylo nepříjemné udělovat tak vysoké 

hodnoty elektrických šoků, a zároveň chtěli pokračovat, protože už tolikrát udělili 

elektrické šoky v této výši, tak proč by zrovna teď měli přestávat? Tento nesoulad mezi 

kognitivními elementy, jako je názor, postoj nebo chování, nazýváme kognitivní 

disonance.
95

 V případě takového nesouladu pociťujeme velký stres a abychom tyto 

elementy opět uvedli do harmonického stavu, jsme nuceni jeden z nich změnit. Buď 

můžeme z experimentu odstoupit nebo si začneme své chování omlouvat například tím, 

že když už jsme udělili 105 V, není to velký rozdíl oproti 120 V. Jak kognitivní 

disonance, tak konzistentní chování se projevují také v případech konformity. 

 Za podstatný rozdíl mezi poslušností zaměstnanců nacistického státu a účastníků 

Milgramova experimentu poslušnosti považuji jejich povědomí o tom, co činí. Účastníci 

Milgramova experimentu neměli dostatek informací o tom, čeho se dopouští a nakolik 

můžou druhému účastníkovi ublížit. Experimentátor v bílém plášti jim přeci tvrdil, že se 

nic špatného stát nemůže a cíleně tak vyvolával dojem, že on sám je dobře informován 

o celé situaci a nedopustí, aby se stalo něco, k čemu dojít nemá. Na straně 

experimentátora navíc stála věda a experiment zaštiťovala uznávaná oficiální instituce. 

Experiment probíhal velmi rychle a účastníci se nemohli s nikým poradit. Pokud člověk 

v určité situaci sám nemá dostatečné povědomí o tom, co činí, je přirozené, že 

rozhodování o postupu přenechá na nejbližším odborníkovi. 

Na rozdíl od subjektů zkoumaných v Milgramově experimentu si většina 

úředníků, soudců či pracovníků koncentračních táborů musela uvědomovat skutečnost, 

že posílají nevinné lidi na smrt. I v takových případech však byli schopni přenést 
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odpovědnost za vlastní jednání na nadřízené osoby a podílet se na hrůzách nacistických 

zločinů. 

„Ať už nacistický stát dosáhl čehokoli jiného, určitě se mu podařilo překonat 

nejobtížnější z překážek systematického, cílevědomého, neemociálního, 

chladnokrevného vraždění lidí, starých i mladých, mužů i žen: onu „živočišnou lítost, 

kterou pociťují všichni normální lidé při pohledu na fyzické utrpení.““
96

 

Mnoho osob podílejících se na holocaustu později využilo přenos odpovědnosti 

jako argument v rámci své obhajoby před soudem.
97

 Tito lidé, kteří byli v pozici 

vykonavatelů příkazů, své jednání obhajovali tím, že pouze poslouchali rozkazy 

nadřízených. Naopak nadřízení argumentovali tím, že sami nevraždili, že vraždění 

pouze napomáhali svými pokyny.  

Hannah Arendtová v knize Eichmann v Jeruzalémě rozebírá soudní proces 

s jedním z nejznámějších nacistických zločinců Adolfem Eichmannem, který jsme 

zmínili v první kapitole této práce. Eichmannovým úkolem bylo zničit Židovský národ a 

s tímto úmyslem tak ze své berlínské kanceláře poslal na smrt miliony Židů.  

„Eichmann… trval tvrdošíjně na tom, že se zločinů, ze kterých byl obžalován, 

nedopustil, že sám nevraždil, nýbrž k tomu pouze „napomáhal“.“
98

  

Podle Arendtové se ani obžalobě nepodařilo toto Eichmannovo tvrzení vyvrátit. 

Eichmannovo jednání by tedy bylo možné právně kvalifikovat jako podněcování 

k trestnému činu. Soud vzal tuto skutečnost v úvahu a v rozsudku uvedl, že to sice 

v koncentračních táborech byli zejména vězni, kdo vlastníma rukama vedl vražedný 

nástroj, ale jednalo se o masové zločiny nejen pokud jde o počet obětí, ale i když jde o 

počet pachatelů, takže vzdálenost mezi pachatelem a vykonavatelem či obětí nemůže 

mít žádný vliv na rozsah odpovědnosti.
99

 

 

5.2.3. Situace a zneužití moci 

 Podobně jako dozorci ze Stanfordského vězeňského experimentu Philipa 

Zimbarda svou moc zneužívali také dozorci v koncentračních táborech
100

, dozorci 
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v Abů Ghraibu
101

 či dozorci v dnešních českých věznicích
102

. Případy zneužití moci nad 

lidmi známe i z jiných zařízení, kde jsou lidé omezováni na svobodě (např. z nemocnic 

či psychiatrických léčeben). Jak vysvětlíme tendenci lidí vystupujících z pozice moci ke 

zneužívání této moci k páchání zla na lidech, nad kterými tuto moc mají? 

Jednou z prvních věcí, kterých si povšimneme, pokud pozorujeme dozorce při 

práci, je jeho rozdílný přístup k vězňům a ostatním lidem, například kolegům či 

návštěvníkům věznice. K vězňům vždy přistupuje chladně a neosobně. Patrně by 

dozorce svou práci jinak ani nedokázal dělat. Nedokázal by organizovat a udržet 

v chodu běžný chod takové instituce, jako je vězení. 

Tento přístup ovšem nemá daleko k dehumanizaci vězněných osob, kvůli které 

přestávají být vnímány jako lidské bytosti, kterými jsme i my. Dehumanizace usnadňuje 

nelidské chování dozorců k těmto osobám a do značné míry je i jeho příčinou. Když 

nějakého člověka nevnímáme jako lidskou bytost, není pro nás tak obtížné nechovat se 

k němu jako k člověku a chovat se k němu krutě. Neuvědomujeme si totiž, že je to 

někdo na stejné úrovni, jako my sami, že je to také člověk. Neidentifikujeme se s ním, a 

nedokážeme se proto vžít do jeho situace a pocítit k němu empatii.  

Zygmunt Bauman v knize Modernita a holocaust k dehumanizaci uvádí: 

„Dehumanizaci si spojujeme s děsivými záběry vězňů koncentračních táborů – 

pokořených, neboť jejich jednání bylo zredukováno na tu nejzákladnější úroveň 

primitivního přežívání, bylo jim znemožněno využívat kulturní symboly lidské 

důstojnosti… a dokonce byli připraveni i o zřetelnou lidskou podobu.“
103

 

Dehumanizace byla a je nástrojem, který má zabránit negativnímu vlivu 

humanizace při automatizaci určitých pracovních úkolů. Pokud úředník, který celý den 

pracuje s lidmi, je bude brát jako lidské bytosti a nikoliv jako čísla, tempo jeho práce se 

jistě velmi zpomalí. Stejně tak voják, který má střílet na „terč“, svůj úkol splní snáze, 

když si pod termínem „terč“ nepředstaví lidskou bytost, která je pravděpodobně někým 

milována, stará se o rodinu a svou každodenní prací zlepšuje fungování společnosti. Ani 

pro dozorce není lehké udržet si odstup od vězňů potřebný k řádnému výkonu jejich 

práce, aniž by sklouzli k jejich dehumanizaci. Za vše hovoří následující dvě citace 

dozorců z knihy Luciferův efekt Philipa Zimbarda: 
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„Párkrát se mi stalo, že jsem zapomněl, že vězni jsou lidé, ale vždycky jsem se u 

toho přistihl a uvědomil si, jak to ve skutečnosti je. Prostě pro mě někdy byli „vězni“ a s 

lidmi neměli nic společného. To se mi přihodilo na krátké časové úseky, hlavně když 

jsem jim dával rozkazy. Občas se cítím unavený a otrávený, to je moje obvyklá nálada. 

A taky se někdy snažím je za lidi nepovažovat, abych to měl jednodušší.“
104

 

„Bral jsem vězně jak stádo ovcí a bylo mi úplně jedno, jak se cítí.“
105

 

Podobně jako účastníci Milgramova experimentu týkajícího se poslušnosti, i 

dozorci cítí potřebu svou práci odvádět dobře a snadno se tak vžijí do obecné představy 

o roli dozorce, který se k vězňům zpravidla přátelsky nechová. Dozorce především musí 

ve vězení udržet klid a pořádek, zabránit jakýmkoli pokusům vězňů o rebelii a zajistit 

plynulý chod věznice. 

V případech, kdy jednotliví dozorci jen poslouchají příkazy vedoucího dozorce, 

se opět setkáváme s přenosem odpovědnosti na nadřízeného. Jak jsme již zmínili výše, 

tento přenos nám usnadní plnění jakýchkoli rozkazů bez ohledu na jejich obsah. 

I mezi dozorci dochází k projevům konformity, zejména pokud jsou svědky 

šikany ze strany jiných dozorců. Každý chce být součástí skupiny a bojí se vyloučení 

z pracovního kolektivu. Když nikdo jiný nezasáhne, je pro jedince těžké projevit svůj 

nesouhlas. 

Dozorci nutí také vězně podílet se na šikaně jiných vězňů, protože tím 

podkopávají jejich soudržnost a vzájemnou podporu. Získávají tak nad vězni ještě větší 

moc. Podobně jako dozorci ovšem reagují i samotní vězni, pokud je jeden z nich obětí 

šikany. Proč se vězni dozorcům nevzepřou? 

Prvním důvodem, který nás jistě napadne, je strach z určitého trestu. Podobně 

jako v případě strachu z kázeňského potrestání za nedodržování pravidel v případě 

vězeňské rebelie vězeň pociťuje strach, že by se zlost šikanujícího dozorce obrátila proti 

němu. Člověk, který je svědkem šikany v rámci skupiny a kterému je taková šikana 

nepříjemná, zpravidla proti této šikaně nezasáhne a tiše ji tak schvaluje. Raději zůstane 

v bezpečí své konformity, než aby riskoval, že nakonec skončí jako šikanovaný on sám. 

Jistě přitom také rozptýlí svou odpovědnost mezi ostatní tiše přihlížející. 

Dalším důvodem může být ztráta identity vězně, kterou vězeň pocítí velice brzy 

po nástupu do vězení, když se setká s jednotnými uniformami, sestřihy, přiřazením čísel 

namísto jmen apod. Tato uniformita jistě dozorcům usnadňuje výše zmíněnou 
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dehumanizaci vězňů. Dozorci s vězni přestanou jednat jako s lidmi a vězni sami se tak 

rychleji přestanou vnímat jako individuality. 

Podle Zimbarda se vězni po čase dostanou do stavu tzv. naučené bezmocnosti. 

Když jsou dlouhodobě bezdůvodně trestáni a jejich chování na tom nic nezmění, 

rezignují na jakýkoli odpor. 

„Naučená bezmocnost je stav pasivní rezignace a depresivní nálady, který 

následuje po opakovaném selhání nebo trestání člověka, zvláště když se zdá být 

svévolné a nezávislé na jeho vlastní činnosti.“
106

 

 Psycholog židovského původu Burno Bettelheim, který sám zažil život 

v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald, uvádí, že u vězněných osob může 

dojít k identifikaci s dozorci. Někteří vězni si osvojí moc dozorců a chovají se stejně 

jako oni. V koncentračních táborech takoví vězni usilovali o moc nad ostatními a 

chovali se k ostatním vězňům jako dozorci v naději, že tak přežijí.
107

 

 Velký vliv na chování dozorců i vězňů má prostředí a situace, ve kterých se 

nacházejí. Ve vězení panují přísná pravidla, dozorci i vězni mají jasně vymezené role a 

nosí uniformy, kvůli kterým ztrácí svou lidskost a individualitu. Člověk se v rámci tzv. 

sebenaplňujícího se proroctví snadno stane svou rolí a zapomene na to, že tato role mu 

byla přiřčena, že není součástí jeho osobnosti, a chová se podle toho, co se od jeho role 

očekává.
108

 

 

5.3. Jak se ze této zkušenosti poučila dnešní společnost a jak na ni reaguje? 

 Naznačila jsem, že ač se v případě výše uvedených experimentů jedná o uměle 

vytvořenou situaci v laboratoři, lze z nich s využitím analogie vyvodit jisté poučení do 

běžného života. Tyto experimenty v žádném případě neomlouvají skutečné jednání 

pachatelů zla v průběhu druhé světové války, ale pomáhají nám toto jednání vysvětlit a 

pochopit. Psychologické procesy, které se odehrávaly v hlavách nacistických zločinců 

či běžných lidí pasivně přihlížejících jejich jednání, se odehrávaly i v hlavách účastníků 

výše zmíněných experimentů a odehrávají se i v našich hlavách dnes. 
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 Jaké pro nás z této zkušenosti vyplývá ponaučení? Je možné poznatků, které 

nám přinesly experimenty Asche, Milgrama a Zimbarda, využít pro to, abychom se 

příště v podobných situacích zachovali jinak? Je možné jich využít pro zlepšení 

fungování společnosti? Pokud ano, uvědomuje si to naše společnost a v dostatečné míře 

a správným způsobem na tyto poznatky reaguje? 

 Předně je potřeba si uvědomit, že tendence ke konformnímu chování a 

k poslušnosti vůči autoritě je většině lidí přirozená. Obě tyto tendence jsou zásadní pro 

fungování společnosti jako takové. Bez nich by žádné systémy, které dnes vymezují 

naši společnost (například právo, morálka, obchod), nebyly legitimní, vymahatelné a 

respektované. Lidé tyto tendence potřebují, aby se dokázali přizpůsobit nárokům okolí, 

aby ve společnosti našli své místo, aby dokázali spolupracovat a vyřešit běžné i krizové 

situace. Díky konformitě, poslušnosti vůči autoritám a snadnému přizpůsobení se situaci 

předcházíme konfliktům a rozvíjíme společenskou sounáležitost. 

Je ovšem třeba rozlišovat mezi konformitou a poslušností, které jsou potřebné a 

užitečné, a které nás ovládají zcela zbytečně nebo natolik, že mohou být i nebezpečné 

(například výše popsaný efekt přihlížejícího). 

V rámci své přednášky, která proběhla na půdě Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze dne 26. října 2016, Philip Zimbardo zmínil, že si po ukončení 

vězeňského experimentu neustále kladl otázku, jak je možné, že se běžní lidé chovají 

tak zle. Později se rozhodl na celou záležitost nahlížet opačně – můžou být 

z obyčejných lidí hrdinové? Založil proto neziskový projekt hrdinské představivosti, 

v rámci kterého jsou lidé vzděláváni, jak obstát v běžných situacích, kde inklinují ke 

zbytečné konformitě či poslušnosti.
109

 Zimbardovi hrdinové nám ukazují, že je možné 

se naučit, jak se v takových situacích chovat. Základem je hrdinské chování trénovat. 

Prvním krokem je uvědomit si, že se v určité situaci nacházíme. Pokud si to 

uvědomíme, je pro nás snazší zachovat si chladnou hlavu a vzpomenout si, jak se má 

člověk v takové situaci zachovat. Čím více si hrdinské chování v daných situacích 

nacvičíme nebo čím častěji ho v reálné situaci dokážeme aplikovat, tím přirozenější a 

snazší pro nás v další obdobné situaci bude. 

Nedá se ovšem říci, že by správné uchopení tohoto problému leželo pouze na 

lidech jako individualitách. Společnost nese velkou zodpovědnost za to, aby tato ne 

příliš příjemná témata byla předmětem všeobecné diskuze a aby byli jednotlivci nuceni 
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o nich přemýšlet v rámci vzdělávání a výchovy. Dá se říci, že je to zpravidla právě 

společnost, která určuje situaci, ve které se nacházíme. Měli bychom proto být velmi 

opatrní, zda to jako společnost podobným projevům zla příliš neusnadňujeme. 

Například Erich Fromm ve své knize Strach ze svobody zdůrazňuje negativní 

dopad ekonomických a politických metod, jako je reklama a propaganda, které jsou 

v dnešní společnosti naprosto běžné a otupují naše kritické myšlení.
110

 Kvůli takové 

otupělosti jsme konformnější a poslušnější vůči našim vůdcům. Jako jedinci se brzy 

vzdáme své individuality, jelikož ji nezvládneme unést. Prázdnotu po ztracené 

totožnosti nahradí snaha naplnit očekávání druhých a nadále budeme žít v pouhé iluzi, 

že naše myšlenky a tužby jsou naše vlastní a nejsou produktem reklamy či propagandy. 

Můžeme říci, že tyto úvahy, které Fromm poprvé sepsal již ve 40. letech 20. století, jsou 

směrodatné i pro naši dnešní společnost. 

 Uveďme si nyní několik příkladů současné regulace nebezpečných projevů 

konformity či poslušnosti, kterými společnost alespoň částečně reaguje na výše uvedené 

poznatky o lidské přirozenosti. Jako příklad právní regulace konformního chování 

(konkrétně např. efektu přihlížejícího) můžeme zmínit neposkytnutí pomoci, které je 

v české právní úpravě kvalifikováno jako trestný čin, za jehož spáchání hrozí pachateli 

trest odnětí svobody v trvání dvou let (ustanovení § 150 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. 

trestní zákoník, v platném znění; v odst. 2 citovaného ustanovení je obsažena 

kvalifikovaná skutková podstata tohoto trestného činu, za jejíž naplnění hrozí pachateli 

přísnější trest). 

Kvůli zkušenostem z masového přenášení odpovědnosti za vlastní jednání na 

nadřízené v době nacismu a také díky Milgramově experimentu, který potvrdil, že se 

nejednalo o ojedinělý jev, společnost začala diskutovat o potřebě existence zákonné 

povinnosti uposlechnout vojenský rozkaz, a za jakých okolností by mělo být možné 

uplatnit výjimky z této povinnosti. 

V české právní úpravě (ustanovení § 48 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb. o 

vojácích z povolání, v platném znění) je voják z povolání povinen odepřít splnění 

rozkazu nadřízeného pouze pokud by jeho splněním spáchal trestný čin a v ostatních 

případech je povinen rozkaz nadřízeného vždy splnit, jinak by se mohl dopustit 

trestného činu neuposlechnutí rozkazu (ustanovení § 375 zákona č. 40/2009 Sb. trestní 
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zákoník, v platném znění). Taková právní úprava uposlechnutí rozkazu je v současné 

době zcela běžná. 

Německá právní úprava také obsahuje ustanovení obdobného obsahu, ovšem 

umožňuje neuposlechnutí rozkazu nadřízeného, i pokud takový rozkaz porušuje lidskou 

důstojnost (ustanovení § 11 odst. 1 německého zákona o právním postavení vojáků ze 

dne 9. března 1956, v platném znění).
111

 

Díky Stanfordskému vězeňskému experimentu se nyní otevírá diskuze o 

efektivitě a potřebě věznic vůbec – například proběhlo testování nově postavené věznice 

ve Spojených státech a projednávalo se, zda je vhodná pro převýchovu odsouzených.
112

 

Část společnosti začíná být připravena diskutovat o podobě věznic (v jakých 

podmínkách vězni žijí, zda mají možnost vzdělání, práce a hodnotného trávení volného 

času, zda jsou po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody připraveni žít na svobodě 

apod.) – příkladem hodným následování v této oblasti je Skandinávie.
113

 

I přes vysokou míru recidivy ovšem ve společnosti stále převládá názor, že není 

lepší cesty, jak řešit kriminalitu, než kriminálníka zbavit osobní svobody a izolovat ho 

od zbytku společnosti. Jednotlivé evropské státy dnes alespoň diskutují, zda je 

zakotvení doživotního trestu odnětí svobody v trestněprávní úpravě vůbec potřebné – 

projednávají, zda se vězni mohou polepšit a jaké jsou přínosy alternativních trestů. 

 O hrůzných podmínkách v jiných zařízeních pro osoby omezené na svobodě 

(např. psychiatrické léčebny) je také často slyšet.
114

 Situace umožňující personálu těchto 

zařízení vykonávat absolutní moc nad pacienty, je srovnatelná se situací dozorců ve 

věznicích. Dokud budou podobná zařízení společností vyžadována, je potřeba, aby 

v nich bylo dohlíženo na dodržování lidských práv. S ohledem na jednoduché 

podlehnutí zneužití moci je důležité brát ohled na kapacitu a vybavení těchto zařízení. 

Vzhledem ke stresové povaze práce také na dostatek personálu a jeho pravidelné 

školení a supervizi, dále také na odpovídající pracovní podmínky v těchto zařízeních, 

zejména s ohledem na finanční ohodnocení personálu, pravidelný odpočinek a změnu 

pacientů, typu práce a prostředí (rotace na různých odděleních) i pro jiné zaměstnance, 

než jsou lékaři – např. pro sanitární sestry. 
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 Je zřejmé, že ohledně některých regulativních řešení (jako například výše 

zmíněných standardů poskytované péče v oblasti psychiatrických zařízení) má dnešní 

společnost stále ještě velké mezery. Negativní dopad konformismu, poslušnosti či 

zneužití moci přitom není možné zcela oddělit od společenských systémů, ve kterých 

jedinci žijí, a odpovědnost za případná selhání těchto jedinců přiřknout pouze jim 

samotným. 

 Díky Aschovi, Milgramovi a Zimbardovi si uvědomujeme, že mnoho z nás by i 

dnes mohlo snadno podlehnout jimi zkoumaným tendencím a páchat zlo podobně jako 

Browningovi obyčejní muži. Tyto tendence jsou lidskou přirozeností, a není proto 

možné zcela vyloučit, že by se něco podobného mohlo opakovat i v budoucnu. Jak 

uvádí Zygmunt Bauman ve své knize Modernita a holocaust: 

„Máme podezření (i když si to nechceme připustit), že holocaust mohl pouze 

odkrýt druhou tvář téže moderní společnosti, jejíž jinou, známější tvář tolik obdivujeme. 

A že tyto dvě tváře zcela pohodlně nese jedno tělo. A snad nejvíce se bojíme toho, že 

žádná z nich nemůže existovat bez druhé, tak jako bez sebe nemůžou existovat dvě 

strany jedné mince.“
115

 

Jedná se o téma, které je stále aktuální, a jelikož jeho systémové řešení není 

dostačující, je důležité se v této oblasti neustále vzdělávat a pokoušet se o dílčí zlepšení 

jak na systémové úrovni, tak v našem individuálním fungování ve společnosti. 
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ZÁVĚR 

 V této diplomové práci jsem se zamýšlela nad chováním jedinců aktivně či 

pasivně se podílejících na hrůzách páchaných vůči jiným lidem během nacistické éry. 

Na experimentech sociálních psychologů Solomona E. Asche, Stanleyho Milgrama a 

Philipa G. Zimbarda jsem ilustrovala, jak je takové chování běžných lidí k sobě 

navzájem možné. 

Vysvětlila jsem lidskou tendenci ke konformismu, poslušnosti vůči autoritě a 

snadnému podlehnutí působení situace. Rozlišila jsem, kdy jsou takové tendence zcela 

neškodné nebo dokonce společensky přínosné a kdy už mohou být nebezpečné, jako 

v případě tichého podílení se na masovém vyvražďování jiných obyvatel, kterého jsme 

se my lidé opakovaně dopustili v různých dobách. 

Zjistila jsem, že se v případě obyvatel nacistického Německa nejednalo o 

ojedinělý případ, což jsem si potvrdila jak výše zmíněnými vědeckými experimenty a 

jejich různými opakováními, tak dalšími příklady z historie. Snažila jsem se dokázat, že 

naprosto stejné důvody, které poháněly příslušníky 101. záložního policejního praporu 

k podílení se na holocaustu nebo subjekty rozebíraných experimentů ke konformitě, 

poslušnosti či zlu, pohánějí i chování nás samotných v dnešní době. Pokud tuto 

nepříjemnou skutečnost nebudeme ignorovat, lépe se vyrovnáme se svou historickou 

pamětí. 

Kvůli obecnému charakteru tohoto poznání jsem usoudila, že není možné se 

podobné zkušenosti v budoucnu zcela vyvarovat. Je ovšem možné pokusit se o regulaci 

lidské tendence k takovému jednání, ať už vzděláváním a výchovou nebo stanovením 

minimálních standardů na systémové úrovni. 

 Analyzovala jsem přínos takového poznání a kriticky jsem se zamýšlela nad tím, 

zda dnešní společnost dospěla prostřednictvím sebereflexe k určitému ponaučení. 

Uvedla jsem příklady uspokojivých reakcí naší společnosti na danou historickou 

zkušenost a oblastí, ve kterých naše společnost tuto zkušenost naopak dostatečně 

nereflektuje nebo dokonce přispívá k jejímu opakování v budoucnu. Načrtla jsem tak 

okruhy, ve kterých by se naše společnost měla snažit o změnu a nastínila jsem, jakým 

směrem by se taková změna měla ubírat. 

V případném dalším vědeckém zkoumání bych se ráda zabývala právě 

výzkumem oblastí, ve kterých se jednotlivé poznatky vyplývající z této práce 

v současnosti projevují nejvíce, a zároveň stále nejsou společností řešeny. Může se 

jednat například o výše zmíněnou problematiku vtahu zaměstnance a klienta 
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v psychiatrické léčebně nebo v této diplomové práci nerozebírané téma zneužívání 

nezletilých dětí církevními představiteli. 
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ABSTRAKT 

Sociální psychologie nacismu: konformismus, poslušnost a zneužití moci 

 Diplomová práce Sociální psychologie nacismu: konformismus, poslušnost a 

zneužití moci se zabývá lidským chováním v době nacismu. Již od skončení druhé 

světové války se snažíme nalézt vysvětlení našeho jednání v dané době. Jak je možné, 

že jsme se podíleli na mučení a vyvražďování tolika nevinných lidí? A můžeme se 

něčeho podobného dopustit znovu? 

Hrůzná povaha výše zmíněného lidského počínání je ilustrována v první kapitole 

této práce na příběhu obyčejných mužů 101. záložního policejního praporu. Tito zcela 

obyčejní němečtí občané na rozkaz svých nadřízených v roce 1942 popravili 1500 

židovských obyvatel polské vesničky Józefów. 

V dalších kapitolách tato práce pojednává o třech významných sociálně 

psychologických experimentech druhé poloviny 20. století, které nám pomáhají objasnit 

přirozené tendence lidského chování, které jsou rozhodující pro schopnost člověka 

dopustit se takového jednání. Nejprve je v této práci rozebrán experiment Solomona E. 

Asche, který zkoumá konformismus a pomáhá nám tak pochopit, proč jsme schopni pod 

tlakem našeho okolí páchat zlo nebo proti zlu nezasáhnout. Následuje experiment 

Stanleyho Milgrama týkající se poslušnosti. Milgram nám ukazuje, jak je pro většinu 

lidí snadné uposlechnout autoritu a plnit její rozkazy, které by stejným osobám za 

jiných okolností připadaly přinejmenším nemorální. Posledním z těchto výzkumů je 

Stanfordský vězeňský experiment Philipa G. Zimbarda, ze kterého je patrné, jak se 

obyčejní lidé stanou pachateli zla jen proto, že je jim přiřčena role, při které vykonávají 

moc nad jinými osobami. 

Poznatky z výše uvedených experimentů jsou v poslední kapitole této práce 

využity pro vysvětlení chování obyčejných lidí v době nacismu. Tato kapitola obsahuje 

také stručnou kritiku sebereflexe společnosti po druhé světové válce s ohledem na 

oblasti, ve kterých společnost na zmíněné poznatky nějakým způsobem reaguje, a ve 

kterých je naopak přehlíží. 
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ABSTRACT 

Social psychology of Nazism: Conformism, Obedience and Abuse of Power 

Thesis Social Psychology of Nazism: Conformism, Obedience and Abuse of 

Power deals with a human behaviour at the time of Nazism. Since the end of the Second 

World War, we have been trying to find an explanation of our actions at the time. How 

could we have participated in torturing and killing so many innocent people? And could 

we commit something similar again? 

The horrific nature of the above-mentioned human action is exemplified in the 

first chapter of this thesis by the story of ordinary men of the Reserve Police Battalion 

101. In 1942, at the orders of their superiors these very ordinary German citizens 

executed 1500 Jewish inhabitants of the Polish village of Józefów. 

In the following chapters, three important socio-psychological experiments of 

the second half of the 20
th

 century are analyzed to elucidate the natural tendencies of 

human behaviour that are critical to a person's ability to act as mentioned above. Firstly, 

the Solomon E. Asch experiment, which investigates conformism and helps us to 

understand why we are able to commit evil or not to intervene against it under social 

pressure. Stanley Milgram's experiment on obedience follows. Milgram indicates how it 

is easy for most people to obey the authority and follow their orders that would be 

considered as immoral by the same persons in other circumstances. The last of these 

researches is the Stanford Prison Experiment realized by Philip G. Zimbardo, which 

indicates how ordinary people become perpetrators of evil just because they are given 

the role of exercising power over others. 

The findings from the above-mentioned experiments are used in the last chapter 

of this thesis to explain the behaviour of ordinary people at the time of Nazism. This 

chapter also contains a brief critique of the self-reflection of society after the Second 

World War with regard to the areas in which the society responds to the above-

mentioned findings and in which it overlooks them. 
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