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Anotace 
 
 
Anotace: 
       Předmět diplomové práce je teoreticko-empirická analýza altruismu. 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část vymezuje základní 

pojmy práce a vybrané teoretické přístupy k altruismu. Předmět práce je 

z teoretického hlediska analyzován prostřednictvím koncepcí, teorií a 

gnozeologických nástrojů evoluční biologie, kulturní antropologie a 

psychologie. Empirická část práce prezentuje výsledky vlastního výzkumu, 

jehož cílem je ověřit vybraná teoretická východiska se zvláštním 

zaměřením na motivaci k dobrovolnictví. Cílem práce je zjistit nejčastější 

motivy jedinců k altruistickému jednání a dát do souvislosti, nakolik 

výsledky výzkumu podporují teoretické poznatky. Sekundárním cílem 

práce je vysledovat míru aktivní účasti příslušníků české společnosti na 

altruisticky zaměřených aktivitách. 
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Abstract 
 

Abstract: 
 

       The object of my thesis is theoretical and empirical analysis of 

altruism. This work is divided into two main parts. Subject of the 

theoretical part of this work has been analyzed thru conceptions and 

theories of evolutionary biology, cultural anthropology and psychology. 

The empirical part of this work presents results of my own research, which 

was focusing on verification of theoretical thesis with special concentration 

on motivation to altruism. The target of this work is to get to know the main 

reasons of individuals for altruistic behavior and to link these results with 

theoretical findings. The secondary task of this work is to find the general 

degree of altruistic engagement across the Czech society. 
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Altruism, Egoism, Human nature, Culture, Motivation  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci s názvem „Altruismus – motivace 
k dobrovolnictví“ zpracovala samostatně a výhradně s použitím citovaných 
pramenů. 
 
 
 
 
V Praze dne………………                            Podpis……………………. 
 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování: 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat zejména vedoucímu této 

práce PhDr. Martinu Soukupovi, Ph.D. za odborné vedení práce, inspiraci a 

osobní názory, které mi pomohly zorientovat se v dané problematice a také 

v nalezení vlastního stanoviska k danému tématu. Zároveň děkuji Andree a 

Katce za jejich nezávislé připomínky k práci a dále všem, kteří mě při 

tvorbě této práce podporovali i přesto, že to se mnou v tomto období nebylo 

jednoduché. 

 
 
 
 



8 
 

Obsah 
 
1 Úvod  ........................................................................................................ 10 

2 Výklad altruismu a související pojmy ................................................... 12 

2.1 Altruismus . ........................................................................................ 12 

2.2 Egoismus . .......................................................................................... 14 

2.3 Vztah altruismu a egoismu . ............................................................... 15 

2.4 Lidská přirozenost . ............................................................................ 18 

2.5 Motivace . ........................................................................................... 19 

3 Altruismus v zrcadle evoluční biologie ................................................. 21 

3.1 Sobecký gen . ...................................................................................... 23 

3.2 Příbuzenský altruismus . ..................................................................... 24 

3.3 Reciproční altruismus . ....................................................................... 25 

3.3.1 Teorie nenulového součtu . ...................................................... 26 

3.3.2 Teorie her . ............................................................................... 27 

3.4 Teorie memů . ..................................................................................... 30 

4 Altruismus a kultura  ............................................................................. 34 

4.1 Vymezení pojmu kultura . .................................................................. 34 

4.1.1 Antropologické pojetí kultury . ................................................ 35 

4.2 Kultura a jedinec . ............................................................................................. 37 

4.2.1 Enkulturace . ............................................................................ 38 

4.3 Kulturní normy, hodnoty a altruismus . ............................................. 38 

4.4 Normativní složky kultury a jejich vztah k altruismu . ...................... 40 

4.5 Kulturní determinismus . .................................................................... 41 

4.5.1 Ruth Benedictová mezi Zunii. ................................................. 42 

                     4.5.1.1 Zuniové …………………………………................. 44 

4.5.2 Margaret Meadová v Sepiku . .................................................. 47 

                      4.5.2.1 Arapešové ………………………………………... 48 

                      4.5.2.2 Kritika práce Margaret Meadové…………………...49 

4.5.3 Colin Turnbull mezi Iky. ......................................................... 51 

4.6 Fenomén daru . ................................................................................... 52 



9 
 

5 Altruismus z pohledu psychologie  ........................................................ 57 

5.1 Teorie morálního vývoje  . ................................................................. 57 

5.2 Zdroje altruistického chování z psychologického hlediska . .............. 58 

5.2.1 Motivace a emoce . .................................................................. 59 

6 Praktická část  ......................................................................................... 65 

6.1 Stanovení výzkumného tématu . ........................................................ 65 

6.2 Použitá metoda . ................................................................................. 66 

6.3 Výsledky výzkumu a jejich interpretace . .......................................... 67 

7 Diskuse  .................................................................................................... 84 

8 Závěr  ....................................................................................................... 86 

9 Seznam literatury  ................................................................................... 88 

Přílohy  ........................................................................................................ 92 

Bibliografie  ................................................................................................ 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

1 Úvod 
Předmět diplomové práce je teoreticko-empirická analýza altruismu. 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část vymezuje základní 

pojmy práce a vybrané teoretické přístupy k altruismu. Předmět práce je 

z teoretického hlediska analyzován prostřednictvím koncepcí, teorií a 

gnozeologických nástrojů evoluční biologie, kulturní antropologie a 

psychologie. Empirická část práce prezentuje výsledky vlastního výzkumu, 

jehož cílem je ověřit vybraná teoretická východiska se zvláštním 

zaměřením na motivaci k dobrovolnictví. Cílem práce je zjistit nejčastější 

motivy jedinců k altruistickému jednání a dát do souvislosti, nakolik 

výsledky výzkumu podporují teoretické poznatky. Sekundárním cílem 

práce je vysledovat míru aktivní účasti příslušníků české společnosti 

altruisticky zaměřených aktivit.     

Práce je rozdělena do šesti relativně nezávislých kapitol, nepočítaje 

úvod a závěr. Po úvodním vymezení klíčových pojmů práce je altruismus 

analyzován na třech strukturálních úrovních, každé z nich je věnována 

samostatná kapitola. Postupně je altruismus analyzován z hlediska evoluční 

biologie, kulturní antropologie a psychologie. Logika tohoto výkladu se 

opírá o tři klíčové perspektivy zavedené ve vědách o člověku, společnosti a 

kultuře. Tento teoretické přístup rezonuje s názorem Kluckhohna a 

Murrayho, že „každý člověk je v určitém ohledu za a) jako všichni ostatní 

lidé, b) jako někteří další lidé, c) jako nikdo jiný“.1

 

 Jinými slovy, toto 

výkladové schéma umožňuje zkoumat altruismus na úrovni lidské 

přirozenosti, kultury a jedince.     

Co vede lidi k tomu, aby pomáhali druhým? Existuje opravdu 

nezištný zájem o prospěšnost druhého, aniž by tím člověk sledoval zároveň 

uspokojení vlastních potřeb? Proč zaujímá pomoc druhým důležité místo 

v životě většiny lidí? A proč je tolik důležitá pro společnost? Odpovědi na 

                                                 
1 KLUCKHOHN, A.L., MURRAY, H.A. Personality in Nature, Culture and Society. New York: 
Alfred A. Knopf, 1948. s.35. 
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tyto otázky zkoumá lidstvo od pradávna. Definováním pojmu Altruismus na 

počátku 19. století se však dostává tato problematika na pole vědeckého 

zkoumání.  Na stránkách této práce se pokusím zmapovat, jak na altruismus 

pohlíží jednotliví myslitelé a vědní obory. Zároveň se pomocí vlastního 

empirického šetření pokusím zjistit, jak tyto pohledy korespondují 

s pohledy jednotlivých respondentů. V empirické části tedy budu popisovat 

výsledky vlastního výzkumu, který proběhl pomocí dotazníkového šetření, 

jež mělo ověřit základní hypotézy, o nichž pojednává teoretická část.  

 Jak jsem již nastínila, předmětem práce bude teoreticko-empirická 

analýza motivace altruistického jednání. Protože předpokladem tohoto 

jednání je jeho dobrovolnost, pod pojmem dobrovolnictví tedy v této práci 

zahrnuji jakékoliv altruisticky motivované jednání. 

        K volbě tématu mě vedly osobní zkušenosti nabyté v mém profesním 

životě. Pracuji jako koordinátorka dobrovolnické organizace a zároveň 

sama již několik let aktivně působím v ženské multikulturní adaptační 

skupině jako dobrovolnice. Životní zkušenost mě ovšem zároveň 

přesvědčila, že zdaleka ne každý člen společnosti je ochoten se do tohoto 

typu aktivit zapojit. Toto napětí mě vedlo k tomu, že jsem si začala pokládat 

otázky, které se nakonec staly předmětem této práce. 
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2 Výklad altruismu a související pojmy 
      V této kapitole teoretické části se budu zabývat nejdůležitějšími pojmy 

souvisejícími s mou prací. Pokusím se definovat altruismus, egoismus a 

pozastavím se nad jejich vzájemným vztahem, který bývá často 

diskutovaný. Dále se budu zabývat pojmy lidská přirozenost a motivace. U 

všech pojmů se budu snažit zachytit různá názorová hlediska na ně a 

doplním je o svůj vlastní pohled.      
  

2.1 Altruismus 
         Slovo altruismus tvoří latinský kořen alter, který lze do češtiny 

přeložit jako druhý nebo jiný. V kontextu k altruismu znamená alter 

nesobecký způsob myšlení a jednání, které vyjadřuje zájem člověka o 

prospěch druhých. Pojem zavedl v první polovině 19. století francouzský 

zakladatel sociologie August Comte, jenž ho staví jako protiklad sobectví, 

tzv. egoismu.  Obecně řečeno, altruisticky jednající člověk upřednostňuje 

potřeby druhých před vlastními, nebo jim přinejmenším přisuzuje stejnou 

váhu. Podle všeobecné encyklopedie je altruismus doslova „láska 

k bližnímu, etický princip spočívající v odhodlání podřídit vlastní zájmy 

blahu druhých“.2

        Evoluční biologové nahlížejí na altruismus ve smyslu toho, zda toto 

chování zvyšuje či snižuje vyhlídky na přežití altruisticky jednajícího 

člověka nebo toho, ke komu jeho chování směřovalo

  

3

        Sociologie popisuje altruismu z pohledu morálního principu, jenž nám 

předepisuje potlačit vlastní egoismus. Zároveň jej popisuje jako nezištnou 

pomoc bližnímu, ochotu obětovat vlastní zájem ve prospěch druhých. „Je to 

mravní princip, podle něhož je blaho druhého důležitější, než mé vlastní 

. Tento pohled nám 

říká, že pomáháme především těm, kteří nám pomohou rozšířit naše geny 

nebo těm, jež nám mohou naše služby oplatit. 

                                                 
2 Kolektiv autorů. Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 1. vyd. Praha : Diderot, 1999.  s. 39. 
3 DAWKINS, R. The selfish gene. Oxford: Oxford University Press, 1989. 
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blaho. Projevuje se reálným chováním, jež je vědomě či nevědomě založeno 

na tomto principu“.4

        Psychologové definují altruismus jako nesobecký charakter 

mezilidských vztahů, lásku pro blaho druhých. Projevuje se myšlením, 

cítěním a jednáním, které bere ohled na ostatní lidi.

 

5

        Otázkami pomoci druhým a motivací k ní se ale samozřejmě zabývali 

myslitelé již dávno předtím, než August Comte tento pojem zavedl. Nalézt 

je můžeme například již v sumerském Eposu o Gilgamešovi z 2. tisíciletí 

př. n. l. Altruistickým chováním se dále zabývá také Bible, kde je poněkud 

jinak nahlíženo Starým zákonem oproti Novému zákonu.  Spor ohledně 

tohoto směřování lidského chování a jeho motivace mezi sebou po staletí 

vedli také významní filosofové a myslitelé jako například Platón, 

Aristoteles, Epikurus, Seneca, Tomáš Akvinský, René Descartes, Adam 

Smith, Immanuel Kant, Tomáš Garique Masaryk aj. Problematika altruismu 

je atraktivní pro mnoho vědních disciplín. Zabývá se jí nejen biologie, 

sociologie a psychologie, ale také například filosofie, teologie, antropologie 

a ekonomie.   

  

       Pojmem altruismus rozumím ochotu darovat svou vlastní energii, čas, 

případně materiální výpomoc tomu, kdo ji potřebuje, aniž by za tím 

pomáhající jedinec předem viděl nějaký zisk i pro sebe. 

         Nejčastěji diskutované otázky související s altruismem jsou 

determinovány zejména z pohledu lidské přirozenosti (existence čistého 

altruismu, altruismus sloužící k uspokojení egoistických potřeb, 

příbuzenský altruismus, reciproční altruismus, sobecký gen), kultury 

(sociální odpovědnost a solidarita, mravní zákon, společenské hodnoty) a 

osobnostních charakteristik jedince (přirozená touha jedince být prospěšný, 

osobnostní charakteristiky ke konání dobra). Při hledání odpovědí na tyto 

otázky se nevyhneme práci zejména s těmito pojmy: egoismus, lidská 

přirozenost a motivace. 

                                                 
4 MAŘÍKOVÁ, H.,  PETRUSEK, M. Velký sociologický slovník.  Praha: Karolinum, 1996. s. 51. 
5 HARTL, P. HARTLOVA, H. Psychologický slovník. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2000. 
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2.2 Egoismus 
        Slovo egoismus „(z latiny: egō, „já“), jednání sobecky zaměřené na 

prosazení vlastního zájmu či prospěchu i na úkor druhých,“6

        Podobně jako u altruismu, i názory na egoismus a jeho význam, jsou 

dodnes předmětem mnoha diskuzí. Mezi filosofy a vědci můžeme najít 

mnoho jeho obhájců. Např. německý filosof Arthur Schopenhauer, jenž 

vycházel z myšlení Kantova a inspirovaný byl také Platónem a indickou 

filosofií, považoval egoismus za samo jádro individua. Tvrdil o něm, že je 

hlavním motorem lidského života a že jako protiváha se má prosazovat 

morálka a altruismus. S tímto požadavkem prosazování altruismu 

nesouhlasil další německý filosof Max Stirner, jenž ve své knize: Jedinec a 

jeho vlastnictví (Der Einzige und sein Eigentum) prohlašoval, že život a boj 

o jeho zachování, je ze své podstaty egoistický, a tudíž není důvod, proč by 

se měl tento základní životní projev jakkoliv omezovat. Dalším 

významným filosofem, jehož názory hovořily ve prospěch egoismu, byl 

Friedrich Nietzsche.  Zastával názor, že lidská duše je natolik vznešená, že 

má nárok na to, aby se jí druzí obětovali. Tuto myšlenku rozvádí Nietzsche 

zejména ve svém díle Tak pravil Zarathustra (Also sprach Zarathustra), 

kde zdůrazňuje důležitost individuální morálky oproti společností 

vytvořeným morálním hodnotám.

 vzniklo 

koncem 18. Století. Jeho původní význam byl blízký dnes užívanému 

pojmu solipsismus, tedy jako filosoficky pojímaná krajní forma 

subjektivismu vycházející z myšlenky, že existuje pouze moje vědomí a nic 

jiného. Teprve díky Immanuelu Kantovi, který diferencoval různé významy 

egoismu, se rozšířilo užívání tohoto pojmu do běžné hovorové řeči, přičemž 

se ujal pouze jeden z jeho významů, a to význam morální, tj. sobectví.  

7

        Dalším obhájcem egoismu, jako jevu důležitého pro přežití lidského 

druhu, byl britský matematik a filosof Herbert Spencer. Toto své 

přesvědčení vyjádřené koncepcí „přežití nejzdatnějšího“, popisuje ve svém 

  

                                                 
6 MALINA, J. a kol. Antropologický slovník. Brno: CERM, 2009, s. 1141. 
7 NIETZSCHE, F. Tak pravil Zarathustra. Olomouc: Votobia, 1992. 
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díle Biologické principy z roku 1864. Tak jako v přírodě i ve společnosti 

lidé soutěží o přežití, silnější nebo lépe adaptovaní vítězí a slabší 

prohrávají8. Touto koncepcí podporuje mimo jiné Charlese Darwina a jeho 

„přirozený výběr“. Další, kdo navázal na tyto myšlenky, byl britský zoolog, 

etolog, a evoluční biolog Richard Dawkins. Jeho „teorie sobeckého genu“ 

vychází z názoru, že základní evoluční jednotkou jsou geny. Sobeckost 

považuje Dawkins za primární podmínku vývoje, kdy se nám může zdát, 

jakoby si tento sobecký gen zcela bezohledně razil cestu ke svému přežití a 

nechával za sebou na evoluční křivce své méně úspěšné kolegy.9

        Z pohledu společenského hraje u egoismu důležitou roli míra 

prosazování vlastních zájmů. Do určitého bodu je akceptována, ale 

přesáhne-li takové jednání běžný standard, je považováno za společensky 

závadné. Právě toto druhé a společensky odmítané jednání máme na mysli, 

označíme-li někoho jako egoistu nebo sobce. U egoismu z psychologického 

hlediska, zjednodušeně řečeno, platí, že každý je egoista, neboť všechny 

naše činy jsou motivovány naším zájmem.  

  

       Pojmem egoismus v této práci rozumím jednání člověka, který sleduje 

v první řadě svůj vlastní zájem, a potřeby druhých jsou mu přitom 

lhostejné. Egoistický člověk řadí na první místo vždy sám sebe a druhé až 

v závislosti na tom, jaký k nim má vztah a jak mu mohou být prospěšní. 

 

2.3 Vztah altruismu a egoismu 
         Vztah altruismu a egoismu je asi nejvíce diskutovaným problémem, 

na který člověk naráží, pokud se pokouší porozumět těmto fenoménům. 

Když ve svém nejvýznamnějším díle Kurz pozitivní filozofie (Cours de la 

philosophie positive) 10

                                                 
8 SPENCER, H. The Principles of Biology.  London: Williams and Norgate, 1864.  

 August Comte pojem altruismus definoval, stavěl 

jej jednoznačně do protikladu k egoismu. Z tohoto pohledu by altruistické 

činy měly být naprosto nesobecké, aniž by sledovaly jakýkoliv vlastní 

zájem jejich původce. Stejný názor v minulosti zastávali například stoikové. 

9 DAWKINS, R. The selfish gene. Oxford: Oxford University Press, 1989. 
10 COMTE, A.: Cours de la philosophie positive . Paris: Bailliere, 1864. 



16 
 

Jak uvádí Tomáš Sedláček “Stoikové nespatřovali žádný vztah mezi dobrem 

a příjemností (užitkem), proto byl jakýkoliv kalkul předem zapovězen“.11 

Myšlenky stoiků o mnoho století dále podporuje například i již zmiňovaný 

Immanuel Kant, jež považuje za morální pouze ten čin, který není 

odměněn. Dle jeho názoru pokud je dobro oplaceno dobrem, pak jsme 

neučinili nic záslužného či morálního, neboť vlastní užitek neguje 

morálnost našeho činu.12 Otázkou však zůstává, jestli je vůbec možné tento 

čistý altruismus u prospěšných skutků vypozorovat, jestli jsme schopni 

jednoznačně vyloučit, že se za těmito činy neskrývá jakási vnitřní motivace, 

která s sebou přináší jisté uspokojení pro toho, kdo dobré skutky činí. Slova 

Františka Koukolíka také podporují negaci čistého altruismu: „Jestliže 

máme příjemný pocit z toho, že jsme někomu pomohli, je sobeckým ziskem 

tento pocit. Problém je, že nepozorovaný psychologický zisk lze přičíst 

každému činu.“13

        Zcela opačným způsobem se na principy dobra dívají například 

epikurejci, u kterých zdroj etiky tvoří právě egoismus, kalkul a 

vypočítavost. Dobrota činu tedy z tohoto pohledu spočívá v jeho důsledku, 

tedy v užitku, který přinese. Jediné, co usměrňuje jednání tohoto charakteru 

je pochopení toho, že život plný slasti je nemožný bez života plného 

pochopení, morálních standardů a spravedlnosti. 

 

14

        U epikurejců se tedy objevuje pohled na dobročinnost ve spojitosti 

s odplatou. Téma odplaty se ve spojení s dobrými skutky objevuje i v Bibli. 

Zatímco Starý zákon nařizuje lidem konat dobro z vděčnosti za to, co jim 

bylo dáno, Nový zákon usměrňuje lidské chování ve vztahu k životu po 

životě

 

15

        S podobnými kalkuly, i když na méně vědomé bázi, počítají také 

moderní evolucionisté, kteří hovoří o recipročním altruismu, nebo-li 

. Pokud tedy bude člověk dobrý v současném životě, odměna jej 

nemine po jeho smrti. 

                                                 
11 SEDLÁČEK, T. Ekonomie dobra a zla. Praha: 65. pole, 2009. s. 75. 
12 SEDLÁČEK, T. Ekonomie dobra a zla. Praha: 65. pole, 2009. 
13 KOUKOLÍK, F. Proč se Dostojevkij mýlil? Praha: Galén, 2000.  s. 75. 
14 GAARDER, J. Sofiin svět. Košice: Knižna dielňa Tikotem, 1995. 
15 SEDLÁČEK, T. Ekonomie dobra a zla. Praha: 65. pole, 2009. 
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o chování, jež vychází z předpokladu, že příjemce pomoci se v budoucnu 

zachová vůči poskytovateli pomoci podobným způsobem. V tomto kontextu 

zaznívají pojmy jako: nenulový součet enbo princip „něco za něco“, které 

se řadí do tzv. teorie her. Dále také zmiňují tzv. příbuzenský altruismus, 

kdy toto jednání směřuje ve prospěch blaha, příležitostí a možností k přežití 

či reprodukci geneticky příbuzných jedinců.16

        Zajímavý pohled na tématiku vztahu mezi altruismem a egoismem 

nabízí i tzv. „neviditelná ruka trhu“, pojem spojovaný zejména s ekonomem 

Adamem Smithem přesto, že jeho principy byly představeny již dříve         

v kontroverzním díle Berndarda Mandevilla: Bajka o včelkách (Fable of the 

Bees). Tato bajka představuje pojetí dobra v souvislosti s existencí zla a 

neřestí. Říká nám, že přítomnost tohoto zla je pro správné fungování 

společnosti nezbytná.

  

17

        Z výše popsaného vyplývá, že propojenost altruismu s egoismem je 

více či méně nepopiratelná, i když v některých případech nemusí být 

uvědomovaná, či přímo zamýšlená. Jak již bylo naznačeno, nejdůležitější 

součástí altruistického jednání je určitá motivace. Proto se ji budu věnovat 

v následujících kapitolách a budu se ji snažit popsat zejména z pohledu 

kulturního, biologického a psychologického. Ještě předtím, než se zaměřím 

na tyto přístupy k problematice altruismu a egoismu, je potřeba seznámit se 

také s pojmy, které s nimi souvisí;  jsou jimi lidská přirozenost a motivace. 

  Z tohoto pohledu jsou i veškeré dobré skutky 

považovány za výsledek činů, které původně nebyly zamýšleny ke konání 

dobra, ale primárně sledovaly právě egoistický zájem jedince. Prospěšnost 

pro druhého člověka z nich tak vychází víceméně jako vedlejší produkt.  

 
 
 
 

 

 

                                                 
16 WRIGHT, R. Morální zvíře. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. 
17 MANDEVILLE, B: The Fable of the Bees. Oxford: Clarendon Press, 1924. 
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2.4 Lidská přirozenost 
        Otázka lidské přirozenosti je základním tématem v tázání po původu 

člověka, jeho vlastností, jeho místě ve světě a smyslu jeho bytí. Je základem 

každého uvažování o tom, jak by se měl člověk chovat, jak vztahovat se 

k ostatním lidem a jak přistupovat k přírodě. Tyto debaty nepatří pouze do 

oblasti filosofie, ale také do celé řady dalších vědních oborů, jako je 

například biologie, kulturní vědy a psychologie. Každá z těchto disciplín se 

zaměřuje na tu část lidské přirozenosti, která se vztahuje k oblasti jejího 

poznání. Tato poznání se mohou samozřejmě také překrývat.  

        Pojem lidské přirozenosti zahrnuje téměř vše, co považujeme za 

základní vybavení člověka. Zahrnout pod něj tedy můžeme jednak 

fyziologii a morfologii lidského těla, vrozené základy kognitivních funkcí 

jeho intelektuálních schopností, ale také například otázku, zda-li existují 

nějaké vrozené základy sociálního a prosociálního chování. Zároveň se zde 

nabízí otázka, jestli pod pojem lidské přirozenosti zahrnovat pouze 

vlastnosti, se kterými se člověk rodí? Je známo, že u člověka se mozek 

vyvíjí ještě dlouho po jeho narození, kdy na jeho vývoj má primární vliv 

společnost a kultura.  

        Zůstaňme tedy u této otázky. Mohla by vůbec lidská přirozenost bez 

kultury existovat? Neodlišuje právě lidskou přirozenost od zvířecí 

spolupůsobení druhých lidí na jejím utváření? Projevily by se některé 

typicky lidské prvky jednání, i pokud by člověk vyrůstal dejme tomu na 

opuštěném ostrově pouze v přítomnosti zvířat? Do jaké míry má tedy 

kultura na lidskou přirozenost vliv? Těmito otázkami se zabývají 

sociologové (především v rámci sociologie kultury) a kulturní 

antropologové. V rámci této práce se jimi také ještě budu zabývat. 

        Na druhou stranu, lidská přirozenost by měla zároveň být něčím, co 

sdílejí lidé napříč různými kulturami, něčím, co je pro všechna lidská 

společenství společné. To, že existují určité neměnné rysy, které sdílejí lidé 

na celém světě, je nezpochybnitelné. Příkladem může být význam úsměvu 

nebo svraštěného obočí. Jak je ale možné, že existuje tato univerzální lidská 
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přirozenost, když každá lidská bytost je tak jedinečná?18 Tato přirozenost se 

u lidí vyskytuje bez ohledu na kulturu, ze které přicházejí, bez ohledu na 

dobu, ve které žijí. Jak píše Matt Ridley ve své knize Červená královna 

(The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature), pokud se setká 

psychiatr se svým pacientem „může předpokládat, že pacient ví, co 

znamená milovat, snít, pamatovat si, zpívat si, hádat se a lhát.“19

        Výše uvedené otázky se vztahují i na problematiku altruismu. Do jaké 

míry se dá altruismus považovat za součást lidské přirozenosti. Na tyto 

otázky se pokusím nacházet odpovědi v následujících kapitolách týkající se 

motivace k altruistickému chování právě z pohledu kultury, z pohledu 

biologického a v empirické části práce i z pohledu psychologického. 

Nejprve si ale pojďme přiblížit pojem motivace, jenž se považuje za jeden 

z nejzákladnějších přirozených hybatelů lidského jednání.  

  Je tedy 

možné, aby se některé kulturní požadavky natrvalo zapsaly do našich genů 

a šířily se tak i bez její přítomnosti? Tyto skutečnosti se snaží pro změnu 

vysvětlit evoluční biologové, jejichž pohledy se zde také budu zabývat.  

 

2.5 Motivace 
        Slovo motivace je odvozeno z latinského movere, tj. pohybovat. Toto 

slovo tedy přeneseně vyjadřuje fakt, že v našem chování a jednání existují 

určité hybné síly. Za každým lidským činem tak hledáme příčinu, důvod, 

který způsobil určitou reakci, rozpohyboval naši činnost směrem k určitému 

cíli. Z toho vyplývá, že vše, co člověk dělá, činí tak z určitých pohnutek – 

motivů. Při určování motivace se tedy snažíme vysvětlit naše cílené jednání 

a chování. To se odvíjí zejména od našich zájmů, potřeb, hodnot, ideálů a 

návyků. K porozumění chování druhého člověka potřebujeme identifikovat 

motivy tohoto chování, které souvisejí se světem lidských hodnot.20

                                                 
18 RIDLEY, M. Červená královna. Praha: Portál, 2007. 

 

Motivace může mít příčinu jak vnitřní, tak vnější, může být vědomá či 

nevědomá. Z těchto pohledů jsou pro motivaci významné jak osobnostní 

19 RIDLEY, M. Červená královna. Praha: Portál, 2007. s. 13. 
20 NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování.  Praha: Academia, 1997. 
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předpoklady jedince, tak i biologické předpoklady a vliv kultury a 

sociálního učení.  

        Biologický pohled na motivaci se soustřeďuje zejména na procesy 

zachovávající schopnost jedince přežít a rozmnožovat se, či alespoň zajistit 

šíření kopií svých genů.  Pohledy kulturologů se nám snaží zdůraznit 

motivy jednání, jež jsou podmíněny společensky, kulturou do které se 

rodíme a ve které vyrůstáme. Psychologické výklady motivace pak směřují 

zejména „dovnitř“ osobnosti, do intimní sféry individuálního psychického 

života, v němž se utváří vztah jednotlivce k hodnotám.21

 

 Jednotlivé pohledy 

si podrobněji představíme v následujících kapitolách. Na motivaci 

k altruistickému chování z psychologického hlediska se posléze zaměřím 

podrobněji zejména v empirické části této práce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování.  Praha: Academia, 1997.  
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3 Altruismus v zrcadle evoluční biologie 
 
        Evoluční biologie je poměrně mladá vědní disciplína, jejíž vznik se 

datuje do druhé poloviny 19. století, kdy britský přírodovědec Charles 

Darwin přichází s dílem: O původu druhů prostřednictvím přirozeného 

výběru (On the Origin of Species), a o pár let později s dílem: O původu 

člověka (The Descent of Man), ve kterém se jako první evoluční biolog 

zabýval otázkou altruismu. Vývoji intelektuálních a morálních schopností 

věnuje v tomto díle celou kapitolu. Poprvé zde zaznívají teorie o vývoji 

morálky a s ní i lidského altruismu, jenž je důsledkem adaptace člověka na 

stále se měnící podmínky prostředí, ve kterém žije.22

         Proč byl tento pohled ve své době diskuze považován za revoluční a 

velká část společnosti se s ním dodnes odmítá ztotožnit? Někteří lidé jej od 

počátku odmítali z toho důvodu, že pokud by se ukázalo, že Darwin píše 

pravdu, dle jejich pojímání by se veškeré morální cítění limitovalo na obraz 

čirého instinktu, podmíněného evolučním vývojem. V případě připuštění si 

a přijetí tohoto přístupu by tak přeci nutně muselo dojít k otřesení 

dosavadních pohledů na posvátnost svědomí a k pozbytí smyslu veškerého 

náboženství

 Specifické pro život 

člověka, jako živočišného druhu je to, že žije v neustálých vztazích 

s druhými lidmi. Je to tedy živočich společenský. Z pohledu evoluční 

biologie je v zájmu člověka přizpůsobit se tomuto sociálnímu prostředí, aby 

v něm mohl přežít a zejména pak šířit své geny i do dalších generací. Proces 

přizpůsobování se v tomto kontextu neděje v rámci jedné generace, ale je 

výsledkem osvědčených strategií, jež se lidskému druhu v minulosti 

vyplácely a přispěly k jeho přežití a množení se. Tyto osvědčené strategie 

se postupně staly součástí lidské přirozeností tím, že se natrvalo zapsaly do 

jeho genů, které jsou nadále mezigeneračně přenášeny a jež mohou být dále 

modifikovány ve smyslu toho, co je výhodné pro geny.  

23

                                                 
22 DARWIN, CH. The Descent of Man, and selection in relation to sex. London: John Murray, 
1871. 

. Nutno připustit, že jistý vliv na oblasti vnímání těchto 

23 OORD, T.,J. The Altruism Reader. Pennsylvania: Templeton Fondation Press, 2008. 
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fenoménů tato teorie skutečně měla, přesto se dá říci, že k jejich zásadnímu 

ohrožení z pohledu většinové společnosti nedošlo.  

         Jak sám Darwin ve svých dílech sebekriticky uváděl, některé jeho 

myšlenky byly plné nedokonalostí a neuspořádaností.24

        Zájem o tuto problematiku, mimo jiné i v souvislosti s altruistickým 

jednáním, byl zejména v posledních desetiletích podroben vědeckému 

zkoumání a jeho výsledkem jsou nové pojmy a teorie. Mezi nejzásadnější 

dílo v tomto směru, patří bezesporu Sobecký gen (The Selfish Gene) 

Richarda Dawkinse z roku 1976, ve kterém zpopularizoval mimo jiné i 

myšlenky Williamse Hamiltona, který je již dříve publikoval zejména ve 

svých článcích z roku 1974 Genetická evoluce sociálního chování I. a II. 

(The genetical evolution of social behaviour I., II.). V předmluvě k této 

knize Dawkins doslova uvádí: „Jsme přežívající stroje – roboti, jež jsou 

slepě naprogramováni k zachování sobeckých molekul známých jako 

geny“

 Darwinem popsaný 

model „fungování“ člověka byl skutečně velmi jednoduchý a omezoval se 

na základní myšlenky, k čemuž i nahrávala tehdejší absence rozsáhlejšího 

vědeckého poznání života z pohledu genetiky. Postupem času, s rozvojem 

těchto poznatků, byly postupně Darwinovy myšlenky modifikovány a 

obohacovány o další poznatky. Staly se tak podnětem pro mnoho dalších 

autorů, kteří z nich vycházeli a dodnes je ve svých dílech propracovávají.  

25

  

. Principy altruismu založeného na geneticky podloženém, 

„sobeckém“ zájmu člověka, jsou různými autory rozváděny v teoriích, jako 

je například příbuzenský altruismus, reciproční altruismus nebo teorie her.  

 

 

 

 

                                                 
24 DARWIN, CH. The Descent of Man, and selection in relation to sex. London: John Murray, 
1871. 
25 DAWKINS, R. The selfish gene. Oxford: Oxford University Press, 1989.  s. 21. 



23 
 

3.1 Sobecký gen 
        Výše uvedenou větu o strojově naprogramovaném chování jedince, jež 

nám předepisují naše geny, Dawkins ve své knize dále rozvádí a snaží se jí 

vysvětlit na základě vědecky podložených zkoumání. Dílo se ve své 

podstatě zabývá myšlenkou, že veškeré jednání člověka se neděje v zájmu 

společnosti, jejich rodin ani jich samotných, ale každý jedinec se snaží, aby 

jeho chování prospívalo jeho genům.  

        Dawkins nebyl prvním biologem, který působením genů na jedince. 

On sám zdůrazňuje, že myšlenka sobeckého genu byla vlastně myšlenkou 

Darwina, kterou on pouze rozpracoval.26 Nehledě na to, že těmito 

myšlenkami se zabývali pár let před Dawkinsem například také George 

Williams a již zmiňovaný William Hamilton. Byl to právě Hamilton, kdo 

vůbec první vyslovil myšlenku, že přežití jednotlivce je hodnoceno 

z hlediska genu.27 Mimo jiné poukazuje na to, že nás geny někdy nutí 

dokonce obětovat svůj vlastní život, opustit své blízké v nouzi, nebo jednat 

na úkor jiných organismům, jež by tyto geny mohly nějakým způsobem 

ohrozit. V tomto kontextu se živí tvorové chovají bez výjimky tak, aby 

jejich chování zvyšovalo jejich šance na přežití a reprodukci.28

        Myšlenka podřízenosti člověka genům vychází z poznatku, že geny 

jsou nositeli dědičnosti. Znamená to, že ty geny, které pomáhají člověku 

zvyšovat šanci svých genů na přežití, budou prosperovat na úkor jiných 

genů. Na této úrovni nejde tolik o to, jak v životě dopadne jednotlivec, jaký 

bude jeho život, ale jde zejména o to, jak obstojí jednotlivé geny. Nahlíženo 

tímto způsobem, můžeme snadno vysvětlit například fenomén 

sebeobětování. Ve stručnosti, pokud má náš gen větší šanci na své šíření 

například prostřednictvím příbuzných, se kterými část své genetické výbavy 

sdílíme, než přímo námi, naše geny nám nařizují obětovat pro tuto 

skutečnost náš osobní prospěch.  

  

                                                 
26 DAWKINS, R. The selfish gene. Oxford: Oxford University Press, 1989. 
27 WRIGHT, R. Morální zvíře. Praha: NAKLADETELSTVÍ LIDOVÉ NOVINY, 1995. 
28 RIDLEY, M. Původ ctnosti.  Praha: Portál, 2000. str. 30 ISBN 80-7178-351-10. 
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       Toto vnímání altruismu z genetického hlediska jako čistě sobeckého, 

vyvolalo ve společnosti očekávaný rozruch a bylo podrobeno její kritice. 

Dawkinsova teorie dráždí z toho důvodu, že podsouvá genům úmysly a 

člověka staví do role robota zbaveného vlastní vůle.29 Jak ale sami autoři 

těchto revolučních děl uvádějí, jejich cílem nebylo znehodnotit smysl 

altruistického chování, ale pouze upozornit na to, že jsou to právě sobecké 

geny, jež altruismus umožňují. To, že motivace k altruismu je dána 

sobeckým předpokladem našich genů, by nemělo nijak snižovat význam 

altruistického činu z hlediska jedince, který si tuto sobeckost nemusí 

uvědomovat. Stručně řečeno, sobecké geny někdy dosahují svých cílů 

prostřednictvím nesobeckého jedince.30

        Z pohledu jednotlivce rozlišujeme geneticky podmíněné motivy 

k altruistickým činům směrem k jeho příbuzným, k dalším jednotlivcům, ke 

skupinám, či dokonce k celému společenství.  Směrem k příbuzným 

jedincům se jedná o tzv. příbuzenský altruismus. 

 Osobní prožitek altruismu může 

tedy u tohoto jedince být naprosto opravdový a jeho optikou nahlížen jako 

nezištný.  

 

3.2 Příbuzenský altruismus 
          Teorii příbuzenského výběru nastínil William Hamilton již v roce 

1963 v článku Evoluce altruistického chování (The Evolution of Altruistic 

Behavior). Touto teorií rozšířil Darwinovy závěry a vyjádřil je jazykem 

genetiky. Hamilton v článku popisuje výskyt altruistického chování pomocí 

jednoduchého matematického vzorce. Vzorec počítá s tím, že toto chování 

se u příbuzných vyskytne pouze tehdy, pokud je to pro jejich geny nějakým 

způsobem výhodné. Výhodnost je přímo úměrná příbuzenské vzdálenosti a 

tím i počtu sdílených genů s jedincem, vůči kterému by mělo být 

altruistické chování uplatněno.31

                                                 
29 UHLÍŘ, M. Jak jsme se stali lidmi. Praha: Dokořán, 2007. 

 Tento pohled vědecky popisuje souvislosti 

30 RIDLEY, M. Původ ctnosti.  Praha: Portál, 2000. 
31 HAMILTON, W. The Evolution of Altruistic Behavior.  The American Naturalist. 1963, vol. 97, 
no. 896, s. 354-356. 
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běžného života, kdy je i laikovi zřejmé, že lidé mají obvykle nejpevnější 

citové vazby k lidem, se kterými sdílejí největší část svých genů. Málokdo 

z nich by ale dokázal tuto náklonnost vysvětlit, jako důsledek požadavků 

našich genů. 

         Příbuzenský výběr nám říká, že pokud se u jedince objeví gen, který 

přiměje svého nositele k altruistickému chování vůči jedincům, jež jsou 

pravděpodobně také nositeli tohoto genu, tak jej uplatní i když se tím šance 

na jeho vlastní reprodukci sníží. Úspěšnost tohoto genu spočívá v tom, že 

gen pro altruismus může zlepšovat vyhlídky organismů, které mohou nést 

jeho kopie. Rozhodujícím činitelem je opět dlouhodobé hledisko, ze kterého 

vyplývá, že tento gen svému šíření více prospívá, než škodí32

 

. Z toho plyne, 

že geny, které úspěšně podporují přežití a rozmnožení svých kopií, jsou 

geny, které převládnou. Způsob, kterým toho dosáhnou, nemusí být pouze 

skrz vlastní reprodukční úspěch jejich nositele. Mohou toho dosáhnout i 

tím, že jejich nositel, který například nemůže sám docílit jejich množení, 

bude opatrovat a chránit své příbuzné, jež toho dosáhnout mohou, a to i za 

cenu obětování vlastního života (tzv. inkluzivní zdatnost).    

3.3 Reciproční altruismus 
        V předchozí podkapitole jsme si vysvětlili principy altruismu v rámci 

příbuzenských vztahů a to z pohledu evoluční biologie. Jak se ale tento 

vědní obor dívá na altruismus mezi nepříbuznými jedinci? Na tyto otázky 

mají evoluční biologové odpověď v podobě tzv. recipročního altruismu. Jak 

už název sám o sobě napovídá, jedná se altruismus vzájemný, tudíž 

nějakým způsobem opětovaný. V tomto smyslu se nemusí jednat pouze o 

opětování altruismu osobou, ke které jsme se altruisticky zachovali, ale 

odplaty za náš dobrý čin se můžeme dočkat i ze strany společnosti v podobě 

jistého ocenění či uznání. 

        Pojem reciproční altruismus zavedl v roce 1971 americký biolog 

Robert Trivers ve svém článku Teorie recipročního altruismu (The 
                                                 
32 WRIGHT, R. Morální zvíře. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. 
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Evolution of Reciprocal Altruism). V tomto článku zároveň uvádí 

podmínky, za kterých se jedná skutečně o reciproční altruismus. Mezi tyto 

podmínky například patří, že k pomoci druhému musím vynaložit určité 

náklady, přičemž jeho zisk by měl být větší, než tyto mé náklady. Další 

podmínkou je předpoklad, že vynaložené náklady se mi postupem času 

nějakým způsobem vrátí. Zároveň platí, že pomoc poskytuji pouze v těch 

případech, kdy jsem si jistý, že obě předcházející podmínky budou 

splněny.33

 

 Jinými slovy řečeno, u recipročního altruismu musí být vždy 

splněn požadavek „něco za něco“, zkrátka se zde musí ukázat jistá 

výhodnost tohoto činu pro jeho vykonavatele. Těchto požadavků se týkají 

také pojmy, jako je například teorie nenulového součtu nebo teorie her. 

3.3.1 Teorie nenulového součtu 
        Proč se lidé dělí s druhými lidmi o své statky? Proč pomáhají jedincům 

v nouzi, i když s nimi nejsou žádným způsobem příbuzensky spříznění? To 

se snaží vysvětlit právě teorie nenulového součtu. Základním principem této 

teorie je, že díky vzájemné pomoci či existenci systému odplaty na tom 

může být lépe nejen příjemce pomoci, ale i její poskytovatel. Vychází se 

přitom z předpokladu, že pokud vy pomůžete v době, kdy pomoci můžete, 

bude vám v budoucnosti pomoženo, až to sami budete potřebovat34

         Strategií podporující teorii nenulového součtu, je například strategie 

„něco za něco“, některými překlady uváděná jako strategie „půjčky za 

oplátku“, v anglicky psaných textech označovaná jako „tit for tat“.  Jak už 

sám název napovídá, altruistický čin předpokládá odplatu. Tato odplata 

může někdy přijít záhy, většinou ale naše geny počítají s návratností 

. 

V případě, že není pravděpodobné, že byste této opětované pomoci do 

budoucna využili, je alespoň pravděpodobné, že vám tento čin přinese 

odměnu v podobě určitého společenského uznání, které opět může mít 

nepřímo vliv na úspěšnost šíření vašich genů. 

                                                 
33 TRIVERS, R. L. The Evolution of Reciprocal Altruism. The Quarterly Review of Biology. 1971,  
46, 1,  35-57. 
34 WRIGHT, R. Morální zvíře. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. 
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z dlouhodobějšího hlediska. Z tohoto pohledu můžeme vysvětlit jednak 

lidskou spolupráci nebo například dělbu práce. Vysvětluje nám, proč je 

člověk někdy ochotný vystavit se riziku, aby ochránil druhé. Počítá přitom 

totiž s tím, že příště toto riziko podstoupí někdo jiný a on bude mezi těmi 

chráněnými. Člověk si je také většinou schopen uvědomit, že pokud spojí 

své síly s druhým člověkem v případě, že sám by chtěného cíle nedosáhnul, 

může to oběma přinést větší zisk. Zároveň ví, že pokud druhému člověku 

poskytne něco, v čem vyniká, na oplátku může získat služby, ve kterých 

zase vyniká ten druhý.  V neposlední řadě zde hraje roli i již zmiňovaná 

péče o vlastní pověst. Je pravděpodobné, že pokud se o našich dobrých 

skutcích dozví ostatní, budou si nás více vážit a do budoucna nás vyhodnotí 

jako vhodné příjemce jejich přízně či pomoci.35

 

 Nutno opět připomenout, že 

tyto pohnutky bývají samozřejmě často neuvědomované. Z pohledu 

evoluční biologie se jedná o vypočítavost genů, ne vypočítavost jedince. 

3.3.2 Teorie her 
       Teorie her byla aplikována ve 20. a 30. letech dvacátého století ke 

zkoumání procesu rozhodování. Výsledky zkoumání a popis této teorie byly 

poprvé veřejně opublikovány Johnem Von Neumannem a Oskarem 

Morgensternem v roce 1944 v díle Teorie her a ekonomického chování 

(Theory of Games and Economic Behavior). Vědečtí pracovníci se při 

zkoumání vzniku této teorie zaměřovali zejména na principy lidské 

spolupráce z pohledu výhodnosti pro spolupracující jedince36

                                                 
35 UHLÍŘ, M. Jak jsme se stali lidmi. Praha: Dokořán, 2007. 

.  Teorie her 

popisuje principy spolupráce na základě matematických teorií, založených 

na logickém uvažování. Především ale zkoumá lidská rozhodování v 

interakcích, kdy jedinec nemá k dispozici informace o rozhodnutích 

protihráčů. Zaměřuje se na strategické situace, kde hráči volí různé způsoby 

jednání, ve snaze maximalizovat své zisky. Tato teorie je sice schopna 

popsat chytrým způsobem lidské chování, na druhou stranu ale nepočítá 

36 NEUMANN, V. J., MORGENSTERN, O. Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton 
university press, 1953.  
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s tím, že člověk není jen matematický stroj. Je sice částečně řízen 

rozumovým uvažováním, navíc je ale ovlivněn dalšími silami37

       V mnohém je tedy tato teorie nedokonalá, přesto měla značný vliv na 

velké množství výzkumů týkajících se lidské spolupráce. Principy her, 

vycházející z výše uvedeného díla, byly v obměněných verzích mnohokrát 

použity pro usuzování toho, jakým způsobem se člověk zachová v určitých 

situacích. 

.       

       Ve vztahu k altruismu se snaží teorie her najít odpovědi na otázku, proč 

člověk někomu pomáhá, i když nemá žádnou záruku, že z toho bude něco 

mít? Tato otázka se týká spolupráce jedince s lidmi, ke kterým nemusí mít 

žádný vztah. Co je tedy v těchto případech nejdůležitější? Jisté je, že 

potenciál kooperace se objeví v okamžiku, kdy má jeden člověk možnost 

nějak pomoci druhému. V této situaci se však může objevit dilema, a to 

v případě, že by jedince tato pomoc měla něco stát. Na druhou stranu se zde 

objevuje také možnost, že by mohl i něco získat, a to v tom případě, že 

výtěžek této spolupráce by pro tohoto jedince byl většího rozsahu, než jeho 

náklady. Z tohoto pohledu se může zdát spolupráce oboustranně výhodná. 

Celá situace ale není tak jednoduchá. Za prvé musíme nejprve druhého ke 

spolupráci přesvědčit, a to i přesto, že mu z krátkodobého hlediska může 

být bez naší pomoci lépe. Za druhé se nevyhneme pokušení získat z jeho 

pomoci co nejvíce bez toho, aby nás to samotné něco stálo. Přesto jsou 

výsledky této teorie vzájemné kooperace povzbudivé. Ukazují nám, že stačí 

malé množství jedinců, kteří jsou připraveni vzájemně spolupracovat, 

k tomu, aby tuto spolupráci rozšířili na širší populaci. Poslouží k tomu 

pouhý fakt vzájemnosti spolupráce a perspektiva budoucnosti.38

       Abychom ale nepohlíželi na lidskou společnost „růžovými brýlemi“ 

jakožto na bezvýhradně spolupracující, je nutno podotknout, že 

v případech, kdy není jisté, že dojde k opakovanému setkání jedinců, od 

kterých se očekává spolupráce, nebo jsou-li tito účastníci vůči sobě 

  

                                                 
37 WRIGHT, R. Morální zvíře. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995, str. 202. 
38 AXELROD, R. A, HAMILTON, W. D. The Evolution of Cooperation. In Science. 1981,  27, 
1390 – 1396. 
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v anonymitě, výsledek jejich rozhodování může být odlišný. Vědomí této 

skutečnosti přispívá spíše k tomu, aby se jedinec rozhodoval výhradně ve 

svém vlastním zájmu, vzhledem k tomu, co je pro něj nejvýhodnější.  

       V obou případech nám evoluční biologové znovu připomenou vliv 

zájmu našich genů o své přežití a šíření. Vždy si vybereme takovou 

strategii, která tento zájem podpoří. V případě, kdy existuje možnost, že své 

„spoluhráče“ ještě někdy v budoucnu potkáme, je pro nás výhodnější 

spolupracovat. Úspěšnost této strategie byla prověřena kdysi v minulosti, a 

proto se vepsala i do našich genů. Znovu tedy platí, že cokoliv se jedinci 

osvědčilo jako úspěšné, má větší pravděpodobnost, že se vyskytne i u jeho 

potomků v budoucnosti.39

 

   

       Pohled evolučních biologů nám je tedy již známý a do jisté míry je 

odůvodněný. Poznatky, které od dob Darwinovy teorie prošly mnohým 

vědeckým zkoumáním, mají své prokazatelné základy. Tyto poznatky 

podporuje nejen zkoumání lidského chování, ale také chování živočichů. 

Zejména pak těch, kteří žijí ve větších společenstvích, kde každý jedinec 

má svou přirozenou roli, jež podporuje přežití celé skupiny. Do jaké míry 

mu ale tato role byla určena jeho geny a do jaké míry společností 

samotnou? A jakou úlohu hraje společnost v otázkách altruismu a vzájemné 

spolupráce? Odpovědi na tyto otázky se pokusím najít v další kapitole mé 

práce.  

      Ještě předtím si ale dovolím pozastavit se nad teorií memů. Protože by 

se tato teorie dala také popsat jako kulturně-evoluční a jelikož je kolem ní 

stále spousta diskuzí, použiji ji jako jakési přemostění od biologického 

pohledu ke kulturnímu, ukázku toho, jaké další pohledy na altruismus 

můžeme nalézt. 

                                                 
39 OORD, T.,J. The Altruism Reader. Pennsylvania: Templeton Fondation Press, 2008. 
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3.4 Teorie memů 
      Slovo „mem“ vytvořil Richard Dawkins již ve svém díle Sobecký gen 

(Selfish gene), chtěl jím zdůraznit replikační funkce slova s úkolem 

obdobným funkci genu. Přesněji řečeno, mem v pojetí Richarda Dawkinse 

není jen samotné slovo, je to jakákoliv jednotka kulturního přenosu. 

V každém případe, najít přesnou definici memu je úkol stále složitější. Jak 

uvádí ve svém článku Kontroverznost teorie memů (Controversies in Meme 

Theory) Nick Rose, memy mohou být popisovány jako „jednotky informací 

sídlící v mozku“, „kulturně přenosné instrukce“, „ekvivalent myšlenek či 

představ“, „aktivně přenosné myšlenky“ nebo jako „prostřednictvím 

imitace samo se šířící kulturní element“.40

         Nejvíce diskutované dílo na poli  memů je dílo Susan Blackmoreové 

Teorie memů (The meme machine). Blackmoreová zde za podpory 

Dawkinsonovy teorie vytvořila analogickou teorii sobeckého genu a memu 

na poli kulturologie. Tato teorie je založena na tom, že lidské chování se 

řídí nejen principem, v němž jde o přežití genů, nýbrž i principem, v němž 

jde o přežití memů. Mem je jakýsi gen při přenosu slov, myšlenek či 

přesvědčení. Ve své knize Teorie memů (The meme machine) charakterizuje 

mem jako základní prvek kultury: je to libovolně velká jednotka, o níž lze 

tvrdit, že je dědičná negenetickou cestou. Dawkins napsal, že memy se šíří 

„přeskakováním z mozku do mozku procesem, který můžeme v širším slova 

smyslu nazvat imitací“.

 

41

       U nazývání této cesty imitací zůstává i  Blackmoreová, která pomocí ní 

vysvětluje veškeré lidské chování.  „Kdykoliv někoho imitujete, cosi se 

předává. Ono „cosi“ pak může být předáno znovu a znovu, a tak začít žít 

samostatným životem“. 

  

42

                                                 
40 ROSE, N. Controversies in Meme Theory. Journal of Memetics - Evolutionary Models of 
Information Transmission.1998, 2, 66-76. 

 Vše, co se touto imitací přenese od jedné osoby 

k druhé, lze chápat jako mem. Memy představují veškerou naší slovní 

41 DAWKINS, R. The selfish gene. Oxford: Oxford University Press, 1989.  s. 205. 
42 BLACKMOREOVÁ, S. Teorie memů. Praha: Portál, 2001. s. 26. 
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zásobu, všechny příběhy, které sdílíme, hry, které hrajeme, všechny zvyky a 

znalosti, které jsme se v průběhu života naučili. Každý z těchto memů 

prodělal unikátní evoluci a má neopakovatelnou historii, avšak všechny se 

kopírují prostřednictvím našeho chování.43

       Stejně jako je to u genu, také memy se snaží o co největší šíření sebe 

sama. Z pohledu logiky je známo, že k šíření dostanou větší příležitost ty 

memy, které získají oblibu co největšího množství lidí. Na tomto principu 

staví Blackmoreová i svou memetickou teorii altruismu. V zásadě jde o to, 

že nám altruistické jednání zajistí oblíbenost. Lidé naslouchají více těm, jež 

si oblíbí. Pokud lidé altruistům více naslouchají, snadněji přejmou jejich 

myšlenky, přání, nápady, tedy jejich memy. Altruismus je tak rafinovanou 

strategií memů, které se snaží o vlastní rozmnožení. Stejně, jako je tomu u 

jednání na základě požadavků našich genů, ani u memů si člověk nemusí 

být vědom toho, proč jedná tak, jak jedná. K přenosu memu altruismu stačí, 

když budou splněny dvě podmínky: lidé musí být schopni imitovat druhé a 

musí s větší pravděpodobností imitovat altruisty.

  

44

       Zdá se, že teorie memů je s teorií genů ve své podstatě téměř totožná. 

Na rozdíl od teorie genů však můžeme skrz memy vysvětlit i takové činy, 

které se mohou zdát z pohledu genů nelogické. Jedná se například o zcela 

běžné rozdávání darů, bez nichž se obejde málokterá slavnostnější událost.  

Méně běžným pak může být příklad lidí, kteří celý svůj život zasvětí 

charitativní práci nebo péči o druhé, aniž by si sami pořídili děti. 

Opravdovou záhadou z pohledu genů, kterou však memy dokáží vysvětlit, 

je pak láska ke zvířatům. Blackmoreová se domnívá, že láska ke zvířatům 

je rozšířená proto, že se shoduje s celkovým altruisticky memetickým 

nastavením jedince. Lidé, kteří nesou a zároveň šíří memy pro altruismus 

vnímají sami sebe jako laskavé a ušlechtilé osoby, a proto usilují o to, aby 

takovými zůstali. Jejich chování obecně způsobuje, že jsou častěji 

  

                                                 
43 BLACKMOREOVÁ, S. Teorie memů. Praha: Portál, 2001. 
44 BLACKMOREOVÁ, S. Teorie memů. Praha: Portál, 2001. 
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napodobováni, a vzhledem k tomu, že v sobě zahrnuje i laskavé chování ke 

zvířatům, má i toto chování šanci se šířit.45

       Z tohoto pohledu by altruismus poháněný memetickým výběrem měl 

přinášet ty nejryzejší a nejobětavější dobré skutky. Na druhou stranu nám 

memy nabízejí možnost tvářit se jako altruista, aniž bychom jím skutečně 

byli. Díky nim používáme často fráze a přání typu „Dobrý den“, „Šťastný 

nový rok“, „Co pro Vás mohu udělat?“ atp., aniž bychom přemýšleli nad 

jejich skutečným významem. Blackmoreová toto jednání nazývá jako 

„altruistický trik“.  Takových altruistických triků, kdy člověk pomocí memů 

může vypadat altruisticky a získat si tak oblibu, aniž by takový ve 

skutečnosti byl, popisuje Blackmoreová více. Zajímavou myšlenkou je 

využití altruistického triku při popularizaci politických stran nebo různých 

sekt. Dle jejího názoru stačí, když tyto instituce do sebe inkorporují zásadu, 

že její členové mají konat dobro. Někdy dokonce stačí vyvolat pouhý dojem 

toho, že je dobro konáno. V každém případě to způsobí jejich větší 

oblíbenost u zbytku společnosti a lidé je tak budou napodobovat.  

  

       Na první pohled se může zdát, že teorie memů poskytuje mnohem 

komplexnější vysvětlení lidského počínání, včetně altruistického chování, 

než je tomu u teorie genů. Zde je však na místě podotknout, že teorie memů 

se stále ještě nachází ve svých vědeckých počátcích a je stále v mnohém 

rozporná a bývá tak často kritizována. Například Robert Boyd a Peter 

Richerson ji ve svém článku popisují jako příliš zjednodušující proces 

kulturní evoluce. Uvádí, že při přenosu myšlenek, nebo-li dle slov 

Blackmoreové imitaci, může dojít k zásadním odchylkám vzhledem 

k odlišnosti v genech jednotlivců nebo jejich kulturnímu čí osobnímu 

zázemí. To může způsobit, že jeden z nich si udělá špatný závěr o tom, co 

k jednání motivovalo toho prvního, a proto jej již jinak přijímá. Výsledkem 

je, že se memy často systematicky transformují již během přenosu, tudíž se 

nemůže jednat o jejich přesnou imitaci.46

                                                 
45 BLACKMOREOVÁ, S. Teorie memů. Praha: Portál, 2001. 

 

46 BOYD, R., RICHERSON, P. J. Meme Theory Oversimplified Cultural Change, Scientific 
American. 2000,  283,  4,  54 – 55. 
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       Přes tyto mnohé rozpory zde, na závěr této podkapitoly, uvedu slova 

Jana Zrzavého z doslovu ke knize Susan Blackmoreové „Nevím, jaká je 

naděje, že právě memetický přístup pomůže analyzovat kořeny našeho 

egocentrického bludu; nevím, jaká je naděje, že se memetika stane novou 

„přírodní“ vědou o kultuře, ale věřím, že o ní ještě mnoho uslyšíme“.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
47 ZRZAVÝ, J. Doslov. In BLACKOMEROVÁ, S. Teorie memů. Praha: Portál, 2001.  s. 289 - 
290 . 
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4 Altruismus a kultura 
        Prostředí, do něhož se člověk rodí a v němž žije, je kvalitativně zcela 

odlišné od prostředí přírodního. Jedná se o prostředí kultury. Není to jen 

přetvořená příroda, je to celý systém specifických životních podmínek, jež 

vyžaduje specifické způsoby adaptace a který vytváří specifický druh 

determinace. Člověk je svázán s produkty kultury již od svého narození.       

       Vzhledem k předcházející kapitole je nutné vyzdvihnout, že kultura 

není vrozená. Je naučená, každým jedincem osvojována během života v 

procesu enkulturace. Není instinktivní či přenášená biologicky, proto jsou v 

otázkách kultury „výklady z hlediska dědičnosti nepřípustné.“48

        V jistém směru se tedy staví do protikladu biologického určení 

lidského jednání. V jistém směru jej však doplňuje.  Pro pochopení toho, 

jak nás kultura ovlivňuje a jaký vliv může mít i na naše altruistické jednání, 

je potřeba si nejprve kulturu definovat a seznámit se se základními pojmy, 

které s ní souvisejí.  

  

 

4.1 Vymezení pojmu kultura 
        Pojem kultura má svůj původ v antickém starověku. Slovo kultura 

vzniklo z latinského „colo“, resp. „colere“, a bylo původně spojováno 

s obděláváním zemědělské půdy (agri cultura). S kulturou ve zcela novém 

pojetí přišel slavný římský filosof Marcus Tullius Cicero (106-43 př. n. l.), 

když v Tuskulských hovorech (45 př. n. l.) nazval filosofii kulturou ducha. 

Tím položil základ pojetí kultury jako charakteristiky lidské vzdělanosti. 

Důležité v tomto smyslu bylo, jakým způsobem se člověk stará o svou duši, 

jakým způsobem se snaží o poznání světa a pravdy. 

       Od 16. století se začala kultura používat pro označení vybraných 

lidských činností. Zejména pak během 18. století je kultura v dílech 

osvícenských filozofů chápána jako oblast lidské existence, stojící 

                                                 
48 MURDOCK, G. Culture and Society . Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1969. s. 66.  
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v protikladu k přírodě. V této době se začala také kultura rozlišovat na 

„vyšší kulturu“ a „nižší kulturu“. Do „vyšší kultury“ patřili zejména 

umělecké činnosti  jako hudba, umění, literatura, ale také například filosofie 

či věda. Jednalo se vesměs o činnosti, u kterých se vyžadovalo vzdělání a 

péče. Za „nízkou kulturu“ byla poté označována tzv. lidová kultura neboli 

populární kultura masového charakteru. Přesné vymezení „vysoké“ a 

„nízké“ kultury se neobejde bez diskuzí. V této práci ale toto rozlišení 

používám pouze jako ukázku způsobu jakým kultura byla, nebo stále může 

být pojímána. Proto se zde otázkami přesných definic tohoto pojímání 

nebudu dále zabývat. 

       Jiný význam kultuře přikládal například významný německý spisovatel 

Johann Gottfried von Herder, který vnímal kulturu jako zdroj mravní 

velikosti národa, jenž se projevuje ve všech zvycích, přesvědčeních a 

obřadech. Jejím nejdůležitějším nástrojem je jazyk.  

       Toto chápání kultury se nazývá axiologické (hodnotové, hodnotící). 

Pojímá kulturu z pohledu aktivit a jevů kultivujících člověka. Je to soubor 

trvale a všeobecně platných hodnot. Pro tuto práci, kdy cílem je nalézt 

souvislosti mezi kulturou a altruistickým chováním člověka, nás však bude 

zajímat zejména pojetí kultury z pohledu antropologie. 

 

4.1.1 Antropologické pojetí kultury 
       Antropologický pohled se od axiologického začal vydělovat zejména 

v novověku, kdy základním milníkem v  nahlížení na kulturu byl objev do 

té doby nepoznaných kultur, zcela jiných společností a jejich světů. Za zrod 

kulturní antropologie můžeme považovat moment, kdy se britský 

antropolog Edward Burnett Tylor pokusil v roce 1871 kulturu definovat ve 

svém díle Primitive Culture. Tento první pokus o definici zní: ”Kultura 

neboli civilizace, chápána ve svém nejširším etnografickém významu, je 

komplexní celek, který zahrnuje znalosti, víru, umění, mravy, právo, obyčeje 

a všechny další schopnosti a zvyky osvojené člověkem jako členem 
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společnosti“49

       Přestože je Tylorova definice dnes už překonaná, stále je nejcitovanější 

a veškeré nové definice kultury, které se objevily v průběhu 20. století, 

v zásadě vyjadřují totéž - kulturní antropologie studuje člověka skrze jeho 

kulturní rozmanitost.  Američtí antropologové Alfred Louis Kroeber a 

Clyde Kluckhohn ve své knize z roku 1952 s názvem Kultura: kritická 

recenze představ a definic (Cultur. A Critical Rewiev of Concepts and 

Definitions) představují více než 160 odlišných definic kultury.

. To, co je na Tylorově definici důležité a zlomové, je 

především použití plurálu - Tylor říká, že neexistuje jediný systém 

náboženských a etických hodnot, právních předpisů, neexistuje jedno umění 

a jedno poznání - co jiná společnost, to jiné náboženství, jiná etika, právo, 

umění i věda - a tedy jiná kultura. Toto chápání kultury v plurálu sice do 

praxe prosadil až později Franz Boas, ale Tylor jej anticipoval.  V Tylorově 

definici se ze souboru trvale a všeobecně platných hodnot stal celkový 

způsob života určité skupiny lidí. Kultura už není jen jedna - i ty 

technologicky nejjednodušší společnosti mají svou kulturu. Kultura není 

pro člověka dodatkem, výsadou, ale existenční nutností.  

50 Od té 

doby počet těchto definic ještě narostl. Proto zde nebudu uvádět výčet 

nejrůznějších definic. Pro pochopení toho, co zahrnout pod pojem kultura 

z antropologického hlediska, použiji definici Václava Soukupa, který ji ve 

své knize Přehled antropologických teorií kultury popisuje jako „systém 

artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí sdílených a předávaných členy 

určité společnosti“.51

 

  

 

 

 
                                                 
49 TYLOR, E.B. Primitive Culture:Researches into the Development of Mythology, Philosophy, 
Religion, Language, Art and Custom.  London: Murray, 1920.  s.1. 
50 KROEBERG, A.L., KLUCKHOHN, C. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. 
New York: Vintage Books, 1952. 
51 SOUKUP, V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2000. s. 13 – 14.  
 



37 
 

4.2 Kultura a jedinec 
        Z výše uvedených definic je patrné, že antropologie pod pojem kultura 

zahrnuje vše, co nějakým způsobem vymezuje jedince určité společnosti 

vůči druhým. Kultura je vždy spojena se společností, kulturní se sociálním. 

V užším smyslu je sociální vyhrazováno především pro procesy lidského 

seskupování, formování a vytváření vztahů.52 Členění na společnost a 

kulturu je však pouze pracovní – ve skutečnosti nelze oddělovat společnost 

od kultury, ani kulturu od společnosti z jednoho prostého důvodu – jde o 

tzv. komplementární úrovně téhož jevu - neexistuje ani společnost bez 

kultury, ani kultura bez společnosti.53

       Kultura se udržuje a vytváří předáváním z generace na generaci 

prostřednictvím procesu enkulturace, tedy učení se kultuře. Jedinec, nebo 

skupina jedinců ovšem prvky kultury nejen přijímá, ale zároveň je určitým 

způsobem přetváří, rozvíjí. Na kulturu je nutno tedy pohlížet nejen jako na 

soubor kulturních prvků a jevů zděděných po předchozích generacích, ale 

jako na výsledek tvořivé činnosti lidí, kteří rozvíjejí kulturní dědictví 

minulosti. Tak ve vývoji kultury neustále vzniká situace, kdy prvek, který v 

původní kultuře byl zcela zanedbatelný, se v průběhu vývoje kultury stane 

pro danou kulturu velmi důležitým nebo dokonce určujícím (přijetí 

křesťanství, emancipace žen, rozvoj gramotnosti, sekularizace, 

automobilismus, počítačová gramotnost, atd.). Stejně tak prvky zásadní pro 

určitou kulturu se mohou postupně vytrácet (otroctví, koňská doprava, 

telegraf). 

 

       Žádná lokální kultura není uzavřeným systémem a celá řada kulturních 

prvků do ní proniká zvnějšku, z jiných kultur, jak prostřednictvím běžných 

kulturních kontaktů (obchod, cestování, zámořské plavby), tak násilím při 

mocenských střetech, kdy poražení jsou nuceni akceptovat kulturu vítězů. 

V tomto kontextu se jedná o tzv. proces kulturní změny. Zahrnuje přijetí,  

                                                 
52 HAVLÍK, R. Úvod do sociologie,  Praha: Karolinum, 1999. 
53 PARSONS, T., KROEBER, A.L. The Concepts of Culture and of Social System. The American 
Sociological Review. 1958,  23, 582-583 . 
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nejen do té doby cizích kulturních vzorců a norem, ale také osvojení 

produktů lidské činnosti.  

 

4.2.1 Enkulturace 
       Důležitý pojem, který se pojí s kulturou z antropologického hlediska, je 

pojem enkulturace, zavedený v roce 1948 americký antropologem 

Melvillem Jeanem Herskovitsem, který pod ním chápal proces, při kterém 

dochází k osvojování kulturních prvků dané kultury54

       To, co člověka odlišuje od ostatních živočichů je nejenom schopnost 

učit se, ale především rozsáhlé sociokulturní dědictví, z něhož se učíme. 

Zkušenosti a znalosti nejsou předávány pouze z jedince na jedince, je 

předávána zkušenost celé skupiny pomocí jazyka a písma atd. Důležitou 

součástí enkulturace jsou také neformální prostředky, jakými jsou například 

mýty, legendy, podobenství a osobní příklady, kolektivních hry a rituály, 

pohádky. V industriálních společnostech pak v enkulturaci sehrává 

významnou roli systém formální výchovy, zpravidla reprezentovaný školou, 

která má jedinci zprostředkovat společností stanovené minimum znalostí. 

Záměry formální i neformální výchovy jsou stejné: zformovat jedince v 

duchu dané kultury a potlačit ty prvky v jeho chování, které nejsou 

slučitelné s danou kulturou. 

. Podstatná část 

kultury je předávána jedinci v době dětství a dospívání v procesu výchovy. 

Předávány jsou především normativy, regulativy a ideje. Na jedince však 

také působí i hmotné artefakty kultury, jako jsou například hračky, nábytek, 

knihy atd. Proces učení se kultuře - enkulturace - probíhá především 

prostřednictvím rodiny, školy, vrstevníků a médií. 

 

4.3 Kulturními normy, hodnoty a altruismus 
       Předmětem kulturních a sociálních studií je vliv kultury na lidské 

chování. Významnou roli zde hraje zejména tlak sociálních regulativů 

                                                 
54 HERSKOVITS, M. J. The Contribution of Afroamerican Studies to Africanist Research, 
American Antropologist. 1948,  50,  1,  1 – 10. 
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(hodnoty a normy) a požadavek k začleněním jedince do sociálních struktur 

a sociálních sítí.  

       Společenské normy jsou souborem obecných pravidel a konkrétnějších 

návodů ukazujících, jaké chování odpovídá hodnotám a vzorcům 

uznávaným v dané společnosti. Ozřejmují, jak jednat, jaké jsou pozitivní i 

negativní sankce, odměny a tresty v případě náležitého dodržování pravidel 

nebo naopak porušování těchto pravidel.55

       Příklady kulturních norem, které mohou mít různé podoby společnost 

od společnosti, jsou norma reciprocity a norma sociální odpovědnosti, jež 

přímo souvisí s altruistickým jednáním. Norma reciprocity nás vede k 

pomoci těm, kteří pomohli nám. „Běžně se uplatňuje mezi politiky, 

obchodníky, ale také např. v přátelských vztazích.“

  

56

       Jak už jsem zmínila, normy týkající se altruistického chování mohou 

být v jednotlivých kulturách různé. Souvisejí s tím i hodnoty, které daná 

společnost uznává. Tuto hypotézu podporuje například i mezikulturní studie 

Beatrice a John Whitingovi při níž pozorovali právě altruistické chování u 

tří až desetiletých dětí v šesti různých kulturách – v Keni, Mexiku, na 

Filipínách, Okinawě, Indii a USA. Kultury poté seřadili dle míry 

industrializace. Zjištěním studie bylo, že v čím méně industrializované 

společnosti děti žijí, tím větší je jejich tendence k prosociálnímu chování. 

Whitingovi z tohoto zjištění vyvodili závěr, že v méně industrializovaných 

společnostech žijí lidé více rodinným životem, přičemž také samotná rodina 

 S otázkou reciprocity 

jsme se setkali již u biologického pojetí altruismu. Proto opět zdůrazňuji, že 

v tomto případě nám reciprocitu altruistického chování diktuje ne zájem 

našich genů, ale určitá kulturní norma. Další z norem ovlivňující 

altruistické chování může být norma sociální odpovědnosti. Ta 

předpokládá, že lidé pomohou závislým a potřebným. Očekávání opětování 

pomoci v tomto případě nehraje roli.  

                                                 
55 HAVLÍK, R. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 
56 VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. a kol. Sociální psychologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2008,  s. 408.  
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má obvykle více členů, „proto jsou děti vedeny k větší odpovědnosti, ke 

spolupráci a altruistické orientaci již v nízkém věku.“57

       Míra industrializace je pouhou ukázkou jednoho z mnoha činitelů, které 

mohou mít vliv na kulturní normy a hodnoty.  Důležitou roli může hrát také 

například historický kontext dané kultury, geografické podmínky, míra 

sociální stratifikace, politické uspořádání, ekonomická situace, důraz na 

tradici a zvyky, význam rodiny a příbuzenských sítí atp. Každá společnost 

klade jiný důraz na míru altruismu u svých členů. Obecně však platí, že je 

altruismus ve všech společnostech kladně hodnocen, a jak je známo, 

samotné toto kladné hodnocení výskyt altruistického chování podporuje. 

Tímto se dostáváme k dalšímu důležitému kulturnímu prvku, jenž má na 

projev altruistického chování vliv, a tím je sociální kontrola. 

 

 

4.4 Normativní složky kultury a jejich vztah k altruismu 
            Sociální kontrolu představují procesy a mechanismy, kterými 

společnost nutí své členy k takovému chování, jež je v jejím rámci 

považováno za žádoucí. Toho je dosahováno jednak vnitřní kontrolou, kdy 

jedinec považuje společenské normy chování současně za měřítko, které je 

mu přirozeně vlastní, a jednak vnější kontrolou, pomocí udělování 

pozitivních a negativních sankcí. Sociální kontrola probíhá při každodenní 

interakci, v malých skupinách a během celého procesu socializace. 

Představuje významný regulativ sociálního života každého sociálního 

útvaru a je významným faktorem všech procesů sociální integrace.58

       Strukturální funkcionalismus, jehož anticipátorem byl i sociolog 

Herbert Spencer, nahlíží sociální kontrolu jako prostředek k udržení 

společenských institucí, protože kdyby větší počet lidí popíral společenské 

standardy chování, došlo by k jejich masivnímu zhroucení. Alternativou 

k efektivní sociální kontrole je pouze chaos. 

 

                                                 
57 SHAFFER, D. R. Social and Personality Development.  Wandsworth: Cengage Learning, 2009, 
s. 337. 
58 GEIST, B. Sociologický slovník.  Praha: Victoria Publishing, 1992. 
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         Formy sociální kontroly lze rozdělit do dvou typů:  formální - 

organizovaná, plynoucí převážně z explicitních norem, a vykonávaná 

zejména mocí, donucováním a neformální - spontánní, plynoucí převážně z 

implicitních norem, spočívající na přirozeném působení zvyků, ideálů, 

hodnot. Oba uvedené typy forem sociální kontroly nejsou od sebe 

nepropustně odděleny. Druhy sociální kontroly představují do značné míry 

jednotlivé typy sociálních institucí, doplněné o výchovu, umění, vědu, 

právo a případně náboženství. Sociální kontrola představuje významný 

regulativ sociálního života každého sociálního útvaru a je významným 

faktorem všech procesů sociální integrace.59

          Nejvýznamnější kontrolní mechanismy pro vývoj člověka se 

uplatňují již od jeho narození v prostředí primárních skupin. Jedná se o 

nenásilné mechanismy, které jsou však velmi mocné. Nenápadným 

nátlakem nás tyto skupiny nutí jednat dle jejich představ o tom, co je dobré 

a co špatné. Tady někde je již formován také vztah člověka k altruismu. „V 

základě tohoto zjevně nevyhnutelného nátlaku ke konsensu pravděpodobně 

leží hluboké lidské přání být akceptován, ať se toto akceptování týká 

jakékoliv skupiny. S tímto přáním lze velmi účinně manipulovat, jak je 

dobře známo ze skupinové terapie, od demagogů a jiných odborníků z 

oblasti vytváření konsensu.“

  

60

       Z pohledu teorie sociální kontroly by se na altruismus dalo nahlížet 

jako na konformní jednání, které je společností hodnoceno kladně. Díky 

existenci sociální kontroly je velmi pravděpodobné, že si našeho 

altruistického chování někdo všimne a naopak, pokud bychom například 

někomu odmítli poskytnout pomoc, když jsme o ni veřejně žádáni, mohlo 

by toto naše počínání být společností nahlíženo negativně a mohl by 

následovat tzv. altruistický trest. Takový trest se vyskytne právě při 

  

                                                 
59  GEIST, B. Sociologický slovník.  Praha: Victoria Publishing, 1992. 
60 BERGER, P. L. Pozvání do sociologie: humanistická perspektiva. Brno: Barrister a Principal, 
2007. s. 68. 
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porušení společenských norem. Jestliže by možnost tohoto trestání 

vymizela, lidská kooperace by se zhroutila.61

         

  

      Kulturní normy, hodnoty a sociální kontrola, jsou koncepce, které lze 

uplatnit při studiu jakékoli společnosti a její kultury. Je nepopiratelné, že 

jistým způsobem ovlivňují i altruistické jednání člověka, které je 

vykonáváno na základě jejich požadavků a takovým způsobem, aby s nimi 

bylo v souladu. Přínosem tohoto jednání je pro člověka kladné hodnocení, 

ocenění, uznání, na základě kterých stoupá jeho společenská prestiž a které 

pomáhají jeho vztahům s druhými lidmi. Jakým způsobem se však pojetí 

kultury a jejího působení na člověka vztahuje k mnou popisovanému 

pohledu evoluční biologie?  Existuje několik teorií a myšlenkových směrů, 

které se touto otázkou zabývají. Teorie memů, jež jsem představila na závěr 

předchozí kapitoly, jistou provázanost kultury s evoluční biologií připouští 

a dokonce se snaží být prezentována jako teorie evoluce kultury. Druhý 

pohled reprezentuje tzv. „kulturní determinismus“, jenž jakoukoliv 

souvislost s biologickou evolucí popírá.   

 

4. 5 Kulturní determinismus 
       Altruistickému chování z pohledu evoluční biologie jsem věnovala 

značnou část své práce. Tento pohled nám říká, že jakékoliv altruistické 

jednání je podmíněno geneticky. Z hlediska doktríny kulturního 

determinismu se altruismus interpretuje zcela opačně. Představitelé 

kulturního determinismu pojímají lidskou přirozenost, jinými slovy, 

zastávají názor, že lidské chování a prožívání určuje kultura, do které se 

lidé narodili. Dnešní kulturní deterministé zdůrazňují, že kulturní vzory, 

hodnoty a společenské normy si člověk osvojuje prostřednictvím výchovy a 

procesu učení. Tento přístup chápe specifické lidské vlastnosti v kontextu 

určité kultury a nikoliv jako geneticky zakotvené. Ideové zdroje doktríny 

                                                 
61  KOUKOLÍK, F. Proč se Dostojevkij mýlil? Praha: Galén, 2007. 
 



43 
 

kulturního determinismu lze spatřovat především v díle Franze Boase a jeho 

žáků, kteří vedli polemiku s rasisticky vyhroceným biologickým 

determinismem. 

 

4.5.1 Ruth Benedictová mezi Zunii    
       Významnou žákyní Franze Boase byla antropoložka Ruth Benedictová. 

Ve svém díle Kulturní vzorce (Patterns of Culture) z roku 1934, 

Benedictová píše: „Jestliže nás zajímají kulturní procesy, existuje jediný 

způsob, jak poznat význam vybraného detailu chování – zasadit jej do 

kontextu motivů, emocí a hodnot, které jsou v dané kultuře 

institucionalizovány.“ 62

        Vlastností kultury je, že si vybírá ze širokého repertoáru základních 

tendencí téma, které vyzdvihne, zpopularizuje ho a nadále mu věnuje více 

pozornosti, než ostatním tématům. Systém těchto podstatných témat se liší 

od ostatních systémů v jiných kulturách. Nemůžeme ale říct, že by jeden 

byl lepší, než druhý. V okamžiku, kdy si kultura vybere, co pro ni bude 

prioritou, mění se i pohled na to, co je normální. Podstatné je celkové 

ideové nastavení dané kultury. Do tohoto kulturního nastavení spadá i 

pohled na to, co je pro kulturu normou a tím pádem hodnoceno i jako 

dobré. Morálka a s ní související přístup například i k altruismu je tedy 

závislá na tom, co kultura určuje jako normální. 

 Z tohoto pohledu každá kultura vyznává své 

vlastní přesvědčení, které obsahuje myšlenky, standardy, 

institucionalizované motivy, emoce a hodnoty, které umožňují její vnitřní 

koherenci. Tato teorie propojuje jedince dané společnosti v jeden velký 

obecný kulturní celek, ve kterém participují.  Každý jedinec poté může být 

pochopen skrz jeho vztah ke vzorcům a znakům tohoto celku.  

       Ruth Benedictová se zabývala studiem primitivních kultur. Zabývala se 

jednak studiem Kwakiutlů, indiánů žijícím na severozápadním pobřeží 

Severní Ameriky, dále pak Zuniů v oblasti Pueblo v Novém Mexiku a 

nakonec kulturou na ostrově Dobu poblíž Nové Guineje. Na základě 
                                                 
62 BENEDICTOVÁ, R. Kulturní vzorce. Praha: Argo, 1999.  s. 50. 
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studování těchto kultur dochází Benedictová k tomu, že morálnost je závislá 

na různém historickém kontextu daných kultur a na prostředí, ve kterém se 

nacházejí. Z tohoto pohledu tedy platí, že morální relativismus je jediným 

správným výkladem morálních principů.  

       Ve svém článku Antropologie a abnormalita (Anthropology and the 

Abnormal) taktéž z roku 1934 uvádí: „Jsme si vědomi toho, že morálka se 

liší v každé společnosti a jedná se o příhodný termín pro společensky 

schválené zvyklosti. Lidstvo vždy radši používalo rčení je to morálně dobré 

spíše než je to zvykem, ale historicky vzato, jsou tyto dvě rčení synonyma. 

Koncept toho, co je normální je ve skutečnosti pouhým variantem konceptu 

toho, co je dobré. Jedná se vždy o to, co bylo společností schváleno“.63

 

 

Příkladem může být třeba určité chování Kwakiutlů. Smrt blízké osoby byla 

v této kultuře považována za urážku, stejně jako převrhnutí kánoe nebo 

škobrtnutí. Za každou tuto urážku musel být někdo "potrestán". Trest 

nezávisel na vině či nevině a často ústil až ve smrt trestaného. Společnost 

kladla důraz na krajní individualismus, vychloubání a autoritu. Něco 

takového bylo v této společnosti považováno za normální, morálně 

akceptovatelné. V našich podmínkách by většina z uvedeného byla 

nahlížena jako naprosto nepřípustná. 

4.5.1.1 Kultura Zuniů 

      Kultura Zuniů, kterou Ruth Benedictová pozorovala v oblasti Pueblo na 

území Nového Mexika, se vyznačuje velkou umírněností a je ze všech 

kultur, které popisovala, nejvíce altruisticky zaměřená. Tento jev je o to 

pozoruhodnější, že tato kultura bývala obklopena jinými, vesměs 

indiánskými kulturami, které však bývaly násilnické, soutěživé a jejich 

„divoké“ rituály byly od rituálů Zuniů zcela odlišné. Jak je možné, že se 

tato malá kultura postupně odlišila od všech ostatních, které ji obklopovaly 

a začala velmi výrazně vyjadřovat svůj vlastní, osobitý a stálý postoj 
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k životu? Ruth Benedictová se tento jev snaží vysvětlit právě na pozadí 

kulturních vzorců a hodnot, jimiž se tato kultura řídí. Jejich striktní 

dodržování mělo mimo jiné vliv na to, že na rozdíl od ostatních kultur 

indiánských společností za hranicemi Arizony a Nového Mexika se ta jejich 

ještě nerozpadla a je téměř imunní k jakýmkoliv vlivům jiných kultur. 

K pochopení tohoto jevu je nutné představit si krátce základní pilíře této 

společnosti.64

       Zuniové jsou velkými vyznavači rituálů, přísně dodržují obřady a 

největší ctnosti pro ně představují rozvážnost a snášenlivost. Jsou velmi 

společenští, instituce jako kmen a rodina jsou ty nejdůležitější a staví se 

ostře do protikladu individualismu. Podle Zuniů, pokud člověk uplatňuje 

svou vlastní autoritu, nebo se snaží dosáhnout osobního úspěchu či 

bohatství, jedná opovrženíhodně. Snaha o dosažení těchto cílů je 

považována za nedostatek a kdo má takové sklony, může být dokonce 

nařčen z čarodějnictví. Ideální člověk by naopak měl být vstřícný, který se 

nikdy nepokouší ostatní vést. Dobrý muž by měl mít příjemné vystupování 

a štědré srdce. S lidmi by člen společnosti Zuniů měl jednat vždy tak, aby 

se v jeho přítomnosti cítili dobře a bez problémů by s nimi měl 

spolupracovat jak na poli, tak při obřadech.

 

65

         U Zuniů se téměř neobjevují zločiny. Jedním z nejzávažnějších 

zločinů je zde vyzrazení tajemství. Ke krádežím dochází zřídka a většinou 

se urovnají v soukromí bez většího rozruchu. Zabití člověka je zločin tak 

ojedinělý, že Ruth Benedictová uvádí, že si Zuniové vzpomněli jen na jeden 

případ, který byl rychle vyřízen finančním vyrovnáním mezi oběma 

rodinami.

 

66

       Tresty se nevyskytují ani v rodinách při výchově dětí. Děti se zde 

netrestají. Muži se jim věnují často a s láskou. Díky vžité spolupráci, 

situace, které by bylo třeba řešit tresty, údajně ani nemají šanci vzniknout. 
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65 BENEDICTOVÁ, R. Kulturní vzorce. Praha: Argo, 1999. 
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Významnou roli zde hrají i hmotné zájmy manželů, které jsou zcela 

minimální. Zuniové obecně sice například přikládají velký význam 

předmětům, které používají při svých rituálech a které mohou být velmi 

cenné, jejich vlastník však nemá problém tento předmět kdykoliv zapůjčit a 

člověk, jež si jej půjčí, se k němu vždy chová s úctou a bez závisti. 

      Jak už jsem zmínila, skupina zde vždy hraje mnohem významnější roli, 

než jednotlivec. Požadavek na to, aby člověk splynul se skupinou, je tedy 

velmi významným prvkem této kultury. Podle Benedictové svůj život 

natolik zasvěcují obřadům a zvyklostem, které vytvořila jejich společnost, 

že v nich nechávají svou individualitu rozplynout. Ideální muž se 

nenápadně zapojuje do činností skupiny a nikdy neusiluje o moc nad 

ostatními a nikdy se neuchyluje k násilí. Veškeré spory mají neobvykle 

klidný průběh.67

       Na tomto příkladu je velmi patrné do jaké míry až může být vzájemný 

altruismus podmíněn kulturou. U Zuniů by se dalo hovořit dokonce i o 

jakémsi vynucení, což je možná trochu paradoxní tvrzení vzhledem 

k deklarované povaze celé společnosti. Negativní emoce jsou zde odmítány 

a potlačovány. Pokud chce tedy jedinec být společností přijímán, musí s ní 

být za každé situace konformní. Jiné chování je vyloučeno. Podle popisu 

Benedictové však negativní emoce ani nemají příliš možnost vzniknout, 

protože k mírnému jednání a ke spolupráci jsou vedeny již děti od svého 

raného dětství. 

 

       Společnost Zuniů a jejich způsob života by se mohl zdát mnoha lidem 

ideálním. Kdo by nechtěl žít v mírumilovném, spolupracujícím a 

bezkonfliktním prostředí? Na druhou stranu, z pohledu naší spíše 

individualistické společnosti, může být pro mnohé tato představa spíše 

zúzkostňující. Málokdo by si přál zcela poddat své individuální zájmy, 

touhy a emoce většinové společnosti a být s nimi tzv. „jedno tělo, jedna 

duše“.  
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       Otázkou však zůstává, jak bychom tuto kulturu vnímali, pokud bychom 

se do ní již narodili a celý život by byla součástí našeho světa. Třeba 

bychom i my byli šťastní a stáli bychom o to, zachovat ji přesně takovou, 

jakou je. Žít v bezpečí jistot, ve světě stále stejných rituálů mezi lidmi, kteří 

si nedovolí se na nás zamračit. 

       

 4.5.2 Margaret Meadová v Sepiku 
       Další významnou antropoložkou, která se snažila podpořit Boasův 

kulturní determinismus byla Margaret Meadová. Meadová prováděla 

terénní výzkumy zejména v Polynésii, Melanésii a Severní Americe. Jejím 

hlavním tématem byla velká proměnlivost psychologických typů a 

výchovných stylů v různých kulturách. Své poznatky shrnula v několika 

svých dílech: Dospívaní na Samoji (Coming of Age in Samoa) z roku 1928, 

Vyrůstání na Nové Guineji (Growing Up in New Guinea), vydané v roce 

1930 a  Pohlaví a temperament u tří primitivních společností (Sex and 

Temperament in Three Primitive Societies) z roku 1935. V těchto knihách, 

prostřednictvím popisu rozdílů v chování a významu rolí mezi jednotlivými 

společnostmi, se Meadová snaží jasně dokázat, že kultura hraje při vlivu na 

lidské chování tu nejdůležitější roli.  

       Srovnání rozdílů mezi kulturami, jejich vliv na výchovu a následné 

uspořádání sociálních rolí ve společnosti popisuje zejména v knize Pohlaví 

a temperament, kde mezi sebou porovnává tři rozdílné kultury a chování 

jejich členů. Kniha je zejména analýzou kulturní podmíněnosti mužské a 

ženské role. Meadová se zaměřila na kmen Arapešů, obývající horské 

oblasti. Příslušníci kmene jsou vychováváni podle kulturního vzoru, který 

nerozlišuje psychiku muže a ženy a preferuje vlastnosti v západní kultuře 

považované za ženské, například poddajnost, mírnost a citovost. U této 

společnosti je výskyt altruistického chování velmi častý. Pravým opakem 

Arapešů je kanibalský kmen lovců lebek Mundrugumor, vychovávající 

muže i ženy k agresivitě, bojovnosti a soutěživosti, tedy hodnotám, které 

jsou západními kulturami obvykle považovány za mužské. Kmen Čambuli 
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rozeznává ženskou i mužskou úlohu, ale z pohledu naší civilizace je 

převrací. Ženy se věnují lovu, práci na poli a vystupují energicky a 

dominantně, zatímco muži, považovaní za slabší pohlaví, se zabývají 

ručními pracemi, jsou mírní, nesamostatní a upovídaní. Uspořádání tohoto 

společenství připomíná klasické pojetí matriarchátu.  

 

4.5.2.1 Arapešové 

       Srovnání jednotlivých kultur u Margaret Meadové se sice zaměřuje 

primárně na rozdíly mužských a ženských rolí, na obecné rovině nám však 

pomáhá pochopit také různé nastavení úrovně altruistického chování. 

Z jejích prací vycházejí jako nejvíce altruističtí jednoznačně Arapešové. Ti 

údajně ignorují lidský sklon ke zlu, muži a ženy jsou podle této kultury 

bytosti od přirozenosti šlechetné, citlivé a kooperující. Meadová uvádí: 

„Život Arapešů je uspořádán kolem této ústřední myšlenky, že muže a ženy 

spojuje společný životní osud, který je primárně mateřský, pečující a 

orientovaný od vlastních potřeb k potřebám příští generace“.68

       U Arapešů se předpokládá, že budou spolupracovat. Navzájem si 

pomáhají stavět domy, okopávají si zahrádky, pomáhají si při lovu. K těmto 

aktivitám jsou neustále připraveni. Meadová tvrdí, že tráví až devět desetin 

svého času tím, že reagují na plány a potřeby druhých.

 

69

      Důkazem toho, že jsou Arapešové navyklí na poklidný způsob života 

bez násilí, kde všichni kooperují, je faktická neexistence opatření, jak 

zacházet s hrubým a násilnickým člověkem. Při setkání s takovýmto 

jedincem jsou Arapešové vždy překvapeni a spíše než potrestat, snaží se 

násilníka uklidnit a vyhovět mu.

  

70

      Dalším znakem této společnosti je formální absence vůdců. Jediný 

případ, kdy jsou voleni tzv. „Bigmani“, aby veleli ostatním, jsou přípravy 

 

                                                 
68 MEADOVÁ, M. Pohlaví a temperament u tří primitivních společností.  Praha: Sociologické 
nakladatelství, 2010, s. 50.  
69 MEADOVÁ, M. Pohlaví a temperament u tří primitivních společností.  Praha: Sociologické 
nakladatelství, 2010. 
70  MEADOVÁ, M. Pohlaví a temperament u tří primitivních společností.  Praha: Sociologické 
nakladatelství, 2010. 
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významných slavností, které se bez jisté organizace neobejdou. Této role se 

vyvolení mužové údajně chápou nedobrovolně, ale berou to jako svou 

povinnost a oběť pro ostatní. Tito muži jsou trénováni pro to, aby byli 

asertivní, aby se uměli prosadit a přesvědčit ostatní, aby je poslechli. 

Trénují se mezi sebou navzájem a obvyklé je, že se přitom urážejí, dupou a 

hlasitě pokřikují. Toto chování je obecně mezi Arapeši odsuzováno, ale 

„Bigmanové“ mají v tomto výjimku. Lidé je respektují, protože vědí, jaká 

je jejich úloha. Jen díky tomu může ostatně dojít k hladkému průběhu 

slavností.  Role „Bigmana“ se jedinec může vzdát v okamžiku, kdy jeho 

nejstarší dítě dospěje puberty. V tu chvíli se konečně může své role vzdát, 

odebrat se na zasloužený odpočinek a dál žít kooperující život tak, jako 

většina této společnosti.71

       Z pohledu Margaret Meadové jsou Arapešové jakousi ideální 

společností. Své děti vychovávají láskyplně, citlivě a vedou je k vzájemné 

spolupráci a pomoci. Násilí je zde téměř nevídáno, pokud má dojít 

k válečnému konfliktu, Arapešové se jeví v tomto směru jako 

neorganizovaní amatéři, kterým chybí vůdce. Role vůdce je zde vnímána 

zcela jinak, než bývá zvykem v jiných společnostech a to tak, že má sloužit 

k dovedení celé společnosti ke společným oslavám významných svátků. 

Arapešové jsou tedy lidé, kteří mají rádi život a veselí. Pečují o něj a 

pomáhají v tom i ostatním. Díky tomuto zaběhnutému způsobu žití je 

Meadová vnímala jako nejvíce altruistické ze všech společností, které 

během své kariéry pozorovala. 

  

 

4.5.2.2 Kritika práce Margaret Meadové 

       Výzkumy Margaret Meadové byly postupně podrobovány  ostré kritice 

mnoha antropologů. Patřili mezi ně například Bronisław Kasper 

Malinowski či Richard Thurnwald. Nejznámějším antropologem 

v souvislosti s kritikou práce Margaret Meadové je však Derek Freeman. 

                                                 
71  MEADOVÁ, M. Pohlaví a temperament u tří primitivních společností.  Praha: Sociologické 
nakladatelství, 2010. 
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Ve své studii: Margaret Meadová a Samoa: Vzestup a pád antropologické 

legendy (Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an 

Anthropologlcal Myth) z roku 1983 tvrdí, že nezkušenost a určitá 

metodologická předpojatost způsobily, že Margaret Meadová podává o 

samojské společnosti deformovaný, idealizující obraz. Někteří odborníci 

skepsi vůči vědecké hodnotě díla M. Meadové sdílejí, jiní ji odmítají.  

           Jiný zajímavý pohled na jakousi nekritičnost Meadové vůči 

Arapešům nabízí dvojice amerických antropologů Ira Bashkow a Lise 

Dobrin. Ve svém článku The Historical Study of Ethnographic Fieldwork: 

Margaret Mead and Reo Fortune among the Mountain Arapesh z roku  

2007 se zabývají problémem subjektivity v terénním výzkumu. Naráží zde 

na otázky ohledně toho, do jaké míry terénní výzkumy sledují opravdu 

přirozené prostředí pozorovaných společností a do jaké míry se pozorované 

osoby přizpůsobují žádanému obrázku pozorovatele. Jak do něj pozorovatel 

zasahuje a ovlivňuje ho. Zároveň zde vyzdvihli působení osobní situace 

pozorovatele a jeho momentální rozpoložení.72 Podnětem pro tuto úvahu 

byl fakt, že kolega Margaret Meadové Reo Fortune, který s ní výzkum u 

Arapešů prováděl a v té době byl i jejím manželem, podával o Arapeších 

zcela jiné výpovědi a napsal dokonce článek o jejich válečných 

strategiích.73

       Důvodů, které mohly dát vzniknout rozdílům mezi výpovědí Meadové 

a  Fortuneho je jistě mnoho. Pokud však zůstaneme u kultury, nabízí se 

možný pohled na rozdílné kulturní pozadí ve výchově těchto dvou 

výzkumníků, jiné důraz na vybrané kulturní prvky, které mohli být 

ovlivněny kulturně podmíněným mužsko – ženským přístupem, jiný přístup 

ve výpovědích pozorovaných s ohledem na komunikaci se ženou, či mužem 

atp. Přestože tedy striktní pohled kulturního determinismu bývá v těchto 

případech kritizován a zpochybňován, možnému vysvětlení nejasností 

  

                                                 
72 BASHKOW, I., DOBRIN, L. M. The Historical Study of Etnographic Fieldwork: Margaret 
Mead and Reo Fortune Among the Mountain Arapesh. History of Anthropology Newsletter. 2007, 
34, 1,  9-14 . 
73 FORTUNE, R., F. Arapesh Warfare. American Anthropologist. 1939,  41, 1, 22-41. 
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v jednotlivých výpovědích se můžeme opět přiblížit i díky poznatkům o 

kultuře a jejích vlivů na jedince. 

      Stejně jako Margaret Meadová byla i Ruth Benedictová často 

kritizována za jistou povrchnost, se kterou popisovala jednotlivé kultury, 

stejně tak jako za metodické chyby, kterých se při svých výzkumech 

dopouštěla. V obou těchto případech kritika relativizuje mnohé z jejich 

poznatků. Mohou nám však posloužit k tomu, abychom si uvědomili, že ani 

pohled sociálního determinismu se neobejde bez výhrad, a proto jej opět 

nemůžeme pokládat za jednoznačný.  

 

4.5.3 Colin Turnbull mezi Iky 
       Předtím, než opustím téma sociálního determinismu, uvedu zde příklad 

kmene, který pozoroval Colin Macmillan Turnbull během svého terénního 

výzkumu v Africe a který popisuje ve své knize The Mountain People. 

Tento kmen je příkladem toho, co se stane, když společnost přestane 

fungovat. Jaký to má vliv na lidské jednání a na jejich fungování s druhými 

lidmi.  

       Ikové jsou v Turnubullově knize popisováni jako neobyčejně krutí lidé, 

individualisté, kteří baží pouze po svém vlastním uspokojení a využívají 

k tomu druhé bez sebemenších rozpaků. To platí i o členech jejich nejužší 

rodiny. Ikové nevyznávají žádné společné hodnoty, pojem dobra a štěstí pro 

ně má zcela jiný význam, než jsme na něj zvyklí my v naší společnosti. 

Dobré je pouze to, co je prospěšné danému jedinci. Pokud se někdo chová 

jinak a chce dobro i pro někoho dalšího, je považován za blázna. Turnbull 

sám dramaticky popisuje tento kmen takto: „Ze světa, který byl živý, 

vytvořili svět, který je mrtvý, studený, svět bez emocí, jenž je bez ošklivosti, 

protože v něm není žádná krása, není v něm nenávist, protože zde chybí 

láska, a pravdy se zde nikdo nedovolává, protože co se stane, to tak prostě 

je“.74

                                                 
74 TURNBULL, C., M. The Mountain People.  New York: Touchstone Book, 1972.  s. 289 (ISBN 
0-671-21724-0). 
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      Turnbull uvádí, že v tomto stavu se Ikové ocitli během jedné generace. 

Předtím bývali spolupracujícími lidmi, vyznávající společné hodnoty, jako 

je možné pozorovat u jiných loveckých kmenů. To, co se jim přihodilo a co 

změnilo jejich dosavadní svět, bylo jejich vyhoštění z míst, kde byli zvyklí 

žít, lovit a pěstovat. Tato místa zabral nový národní park a Ikové zde již 

nebyli vítáni. Od té doby mělo veškeré jejich jednání jediný cíl a tím bylo 

přežít. Společnost tak, jak ji známe my a jak ji do té doby znali oni, se pro 

ně stala přílišným luxusem. Brát ohledy na ostatní, držet se svých hodnot a 

víry si již nemohli dovolit.75

       Svými úvahami směřuje Turnbull v této knize i do moderních 

civilizací. Na příkladu Iků se snaží upozornit na to, že člověk není rozen 

jako tvor společenský, humánnost a altruismus nejsou jeho přirozenými 

vlastnostmi. V případě určitých kritických situací, kterým je nucen se 

přizpůsobit, může dokonce tyto již dříve získané vlastnosti pozbýt. Varuje 

před vzrůstajícím důrazem na individualitu v moderním světě a vyzdvihuje 

společnost a její kulturu, jako prostředí, kde si člověk může dovolit prožívat 

radost, milovat a pečovat o své blízké. Jen ve společnosti, kde nemusí 

bojovat o svůj holý život, si člověk může dovolit být altruistický. Varuje 

proto před neustálým pokrokem a apeluje na všechny z nás, abychom si 

více vážili světa kolem sebe.  

 

 

4.6 Fenomén daru 
       Darovat někomu peníze, cenný předmět, malou drobnost nebo 

potřebnou radu, je čin, který se na obecné úrovni také řadí mezi činy 

altruistické. Vždyť tím přeci někomu pomůžeme nebo mu uděláme radost. 

Nás to něco stojí a on tím získává. Někdy z našeho pohledu malý dar může 

druhému pomoci zásadním způsobem. Jsme zvyklí dávat si dárky k různým 

příležitostem, navzájem se obdarovávat v rámci naší rodiny a přátel, ale 

                                                 
75 TURNBULL, C., M. The Mountain People.  New York: Touchstone Book, 1972. 
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také i mimo ně. Někdy dar věnujeme spontánně, jindy je to považováno na 

jakousi formální povinnost či zvyk.  

       Na dar se dá dívat různými pohledy. Málokdo by za darem hledal cosi 

zištného, ale pokud se podíváme na jeho kulturní význam podrobněji, 

zjistíme, že se mnohdy jedná o velmi složitou záležitost, která nás zavazuje 

k určitému jednání. Dar opravdu představuje společenský závazek, v jistých 

kulturách je dokonce mocným prostředkem k prosazení vlastní prestiže a 

zájmů. Na principu daru a povinnosti jej oplatit je založen i princip tzv. 

potlačů, které jsou asi nejvyhrocenější ukázkou toho, kam až mohou 

jednotlivé společnosti v pojímání principu daru zajít a jak moc se tím 

mohou vzdálit od altruistického pojímání jeho podstaty. 

       O potlačích mezi příslušníky některých indiánských kmenů píše 

například již uvedená Ruth Benedictová. Popisuje je v souvislosti 

s Kwakiutly, indiánským kmenem ze severozápadního pobřeží Ameriky. 

Tito indiáni, dle slov Benedictové, chápali bohatství jako žetony ve hře, kde 

šlo pouze o vítězství. Každý krok k tomuto vítězství znamenal rozdat velké 

množství předmětů, které se mu však vrátily s vysokým úrokem a on tak 

mohl opět o krok postoupit výše k vytouženému bohatství a prestiži.76

       Jedním ze základních pravidel tohoto obdarovávání je fakt, že dar 

nemůžete odmítnout. Proto pokud nemáte odpovídající prostředky k tomu, 

abyste dar navrátili, klesnete tak na společenském žebříčku, kdežto původce 

daru stoupne o pár příček výše. Toto soupeření pokračuje po celý život. 

Úspěšný jedinec disponuje se stále větším majetkem a obdarovává jedince 

vzbuzující stále větší respekt. Tyto výměny majetku mohou postupem času 

dojít až k absurdním rozměrům, kdy dochází k ničení majetku, zboží či 

dokonce k zabíjení otroků či zvířat, které se také považují za pouhý 

 Dar 

se zde používal ne k tomu, aby druhým přinesl užitek, ale výhradně k tomu, 

aby mohl zahanbit obdarovaného, který neměl majetek v ekvivalentní 

hodnotě a navíc i s úrokem, který se při oplácení očekával.  

                                                 
76 BENEDICTOVÁ, R. Kulturní vzorce. Praha: Argo, 1999. 
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majetek. Princip daru jako prostředku k radosti druhých se zde tedy zcela 

otáčí až k jeho protikladu, kdy jsou jimi zastírány kruté, nenávistné boje. 

       Významem daru v mnoha různých kulturách se zabýval také 

francouzský antropolog Marcel Mauss. V letech 1923 - 1924 vydává knihu 

s názvem Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických 

společnostech (Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les 

sociétés archaïques). Podle Marcela Mausse je výměna darů uskutečňována 

formou totálních závazků. Jinými slovy, dar považuje za totální sociální 

závazek. Ve své knize zkoumá a popisuje, jak probíhá princip daru ve 

společnostech, které nazývá archaickými či primitivními. Systém totálního 

závazku dle Mausse funguje na principu dobrovolnosti, ve skutečnosti je ale 

povinný a jeho porušení může být někde i důvodem k vyhlášení války. 

Totální závazek obsahuje tři prvky: 

1) prvky cti a prestiže, mana 

2) bezpodmínečné povinnosti oplácet dary 

3) prvek soupeření, rivality, ničení 

Systém totálních závazků zkoumá ve dvou formách. Mimo zmiňovaný 

potlač, uvádí také tzv. forma dvou frátrií. Tato forma se projevuje například 

u australských domorodců nebo u severoamerických indiánů. Kmen je 

rozdělen na dvě poloviny a ty si navzájem prokazují úctu, pomáhají si a 

spolupracují při různých rituálech, dědění statků. Na druhou stranu, u 

potlače směna formou daru tvoří pravidlo.        

       Společné pro většinu společností, které pozoroval, je u daru přítomen 

předpoklad rozdělování a odvádění dávek, nadbytků výroby ne mezi 

jednotlivci, ale mezi celými společenstvími. Smlouvy zavazují celý kmen a 

uskutečňují se většinou prostřednictvím jediné osoby, a to náčelníka. Tyto 

dávky jsou zdánlivě dobrovolné, nezištné a nenucené. Dary mohou mít 

formu různých statků a bohatství, movitých a nemovitých věci, mohou to 

být i zdvořilosti, hostiny, vojenská výpomoc, ženy, děti, tance. Jsou sice 

dobrovolné, ale v podstatě povinné, protože platí zásada oplácet zdvořilosti 
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a dary a podle velikosti daru se vytváří vztahy nadřazenosti či poníženého 

postavení pro celý kmen.77

       Dalším zajímavým fenoménem, se kterým se antropologové setkávali 

v Melanésii, je tzv. kula. Konkrétně tento jev popsali v oblasti Massim, kde 

se nacházejí například Trobriandovy ostrovy a ostrov Dobu. Zřejmým 

důvodem tohoto aktu je udržování a posilování sociálních vazeb, jde také o 

vyjádření a utužování přátelského vztahu. Ruth Benedictová zkoumala tento 

zvyk na ostrově Dobu a došla k závěru, že zvyk kula je možno nazvat 

„systém zástupných předmětů procházejících rukama každého jedince, 

které se ale nemohou stát jeho trvalým vlastnictvím“.

 

78

       Zvyk kula symbolizuje setkávání lidí, vyjadřuje spojení náramků, jež 

představují ženské symboly a náhrdelníků, které zastupují symboly mužské. 

Účastníci mezikmenové kuly jsou pouze kmenoví náčelníci několika 

přímořských kmenů. Kula není jen výprava za účelem předání darů, je to i 

 Dochází zde k 

tradiční výměně, kdy se za darovaný náhrdelník obdrží náramek. Ostrov 

Dobu a dalších dvanáct ostrovů rozložených zhruba v kruhu o průměru dvě 

stě čtyřicet kilometrů tvoří teritorium, takzvaný okruh kula, kde probíhá 

něco, co domorodé obyvatelstvo chápe jako hospodářskou směnu, je to 

zvyk kula. Jednou za půl roku se muži z každého ostrova vydávají na 

dlouhé výpravy přes moře, ti kteří se vydají ve směru hodinových ručiček, 

přivážejí náhrdelníky a ti kteří se proti směru, vezou náramky. Každý muž 

má v obou směrech svého partnera na výměnu. Všechny předměty, které se 

směňují, nesou jména a některé z nich mají i velmi velkou hodnotu, která je 

přímo úměrná jejich proslulosti. Zvláštností je, že z každého ostrova se 

jezdí směňovat na každý ostrov. Muži s sebou vozí dary, které mají směnu 

usnadnit a dostávají od obdarovaných také dary, které budou oplácet, až 

budou v pozici hostitelů. V tomto případě se nejedná o skupinovou výměnu, 

každý muž směňuje sám za sebe s jednotlivými partnery a snaží se je 

naklonit, ba přímo okouzlit svým zjevem a vystupováním.  

                                                 
77 MAUSS, M. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. 1. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 1999. ISBN 808585077X. 
78 BENEDICTOVÁ, R. Kulturní vzorce. Praha: Argo, 1999. 
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příležitost k volné směně mezi příslušníky spojeneckých kmenů, která se 

nemusí uskutečňovat jen mezi partnery. Celý systém slouží k budování 

osobní prestiže a udržuje obyvatele rozptýlených ostrovů pohromadě jako 

jednu společnost.  

       Cílem tohoto zvyku, na rozdíl od potlače, není pouhé hromadění 

majetku a zvyšování osobní prestiže, ale budování vzájemných vztahů, 

závazků a příležitosti k setkávání a vyjednávání. Tímto zvykem se 

prokazuje štědrost, svoboda, nezávislost, důstojnost.  

      Jak je z uvedených příkladů obdarovávání patrné, v různých kulturách 

je dar vnímán různým způsobem a nese v sobě rozdílné hodnoty. To, co je 

pro všechny způsoby darování sjednocující, je reciprocita. Není vyjádřena 

otevřeně, je skrytá, ale vždy je očekávána. Někdy dokonce pod trestem 

nebo pod pohrůžkou ztráty společenského postavení. Dar je dobrovolný, ale 

všichni zúčastnění vědí, že ho musí oplatit. 

        

       Podkapitolou, zabývající se v krátkosti fenoménem daru jsem uzavřela 

kapitolu o altruismu z pohledu kultury. Z jednotlivých částí této kapitoly 

bylo často patrné, že čistě kulturní pohled na podmíněnost lidského jednání 

je v mnohém nedokonalý. V současné době je i mezi sociology velmi 

rozšířený pohled, který uznává částečný vliv dědičnosti, ale přesto 

zdůrazňuje, že dědičnost jedinci poskytuje pouze určité možnosti a hranice 

vývoje. Ty mu poskytuje zároveň i celkové sociální a kulturní prostředí se 

svými podporami a překážkami. Oba faktory se projevují vždy ve vzájemné 

interakci.  
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5 Altruismus z pohledu psychologie  
      Dle evoluční biologie je člověk řízen zájmem svých genů. Zdá se tedy 

být ve svém jednání nesvobodný. Navíc by se mohlo zdát, že i díky 

společenským a kulturním tlakům nemá člověk žádnou volnost. Už 

odmalička se učí žít podle mnoha pravidel, je mu vštěpováno, co se musí, 

co se má, co se může. Společnost je vůči člověku vnější, předchází ho a 

existuje i po něm. Pravidla tu byla, jsou a budou nezávisle na jedinci. Jak to 

ale, že si člověk ve svém každodenním životě společnosti nepřipadá jako ve 

vězení? Je to tím, že dané normy a hodnoty, daná pravidla přijímá za své. 

Zvnitřňuje je. Dochází k jejich internalizaci. Hlavním motivem našeho 

jednání není tedy tlak z vnějšku, ale postupem času vychází tato motivace z 

nás samotných. Ve většině případů neděláme něco kvůli tomu, že se to 

musí, ale proto, že věříme, že je to tak správné a že to tak má být.  

       Tímto se dostáváme k psychologickému pojetí altruismu. Otázky 

motivace pomoci jiným osobám a určitých osobnostních determinant 

prosociálního chování jsou hlavními otázkami tohoto pohledu. Liší se lidé 

osobnostně ve svých prosociálních tendencích? Mezi psychology je tato 

otázka již léta předmětem diskuzí a vyvolává různé pokusy o její 

vysvětlení. Většina z nich se shoduje na tom, že jednotlivé druhy 

prosociálního chování se liší svými motivacemi a řídícími principy. Těmi 

jsou například morálka, kognitivní schopnost rozpoznání nouzové situace, 

efektivní empatie, soucit, smysl pro sociální odpovědnost.  

 

5.1 Teorie morálního vývoje       
       Vnitřních faktorů ovlivňující prosociální chování je mnoho. Na otázku, 

jakým způsobem se v člověku formují, se pokouší odpovědět vývojová 

psychologie. Psychologickými aspekty morálky se z pohledu vývojové 

psychologie kromě jiných intenzivně zabýval americký psycholog 

Lawrence Kohlberg. Zajímal se především o to, na základě čeho považují 

lidé určité jednání za spravedlivé nebo nespravedlivé. Zkoumal, jak lidé 

vnímají morální problémy a jakým způsobem se je pokoušejí řešit.        



58 
 

Kohlberg stanovil celkem šest stupňů morálního usuzování a vždy po dvou 

je podřadil třem základním rovinám - předkonvenční, konvenční a 

postkonvenční.  

       Hierarchicky nejníže jsou předkonvenční morální úsudky, které se 

zakládají na vnějších důsledcích jednání a vlastních potřebách. Morálnost 

jednání je posuzována podle toho, jaké hmotné důsledky toto jednání 

přináší a jak uspokojuje vlastní potřeby. 

       Pro konvenční morálku, jak je zřejmé již z pojmenování, je určující 

dodržování konvencí, tzn. že klíčové je zde přizpůsobení se většinovým 

hodnotám a představám. Morální je to, co se líbí ostatním a s čím souhlasí 

představitelé autority. 

       Nejvýše stojí postkonvenční morální usuzování. Zakládá se na 

principech a hodnotách, které jsou platné nezávisle na autoritách (skupinách 

i jednotlivcích), jež tyto principy zastupují. Jde o respektování všeobecných 

individuálních práv. Rozhodování je založeno na abstraktních etických 

principech a respektuje lidskou rovnost a důstojnost.79

 

 

5.2 Zdroje altruistického chování z psychologického hlediska 
      Altruismus může, ale nemusí mít nutně znak pohotovosti zříci se 

vlastního dobra ve prospěch jiné osoby nebo celé skupiny osob. Nemusí 

také nutně souviset s obětí (např. altruisticky motivované finanční 

příspěvky znamenají sice jistou finanční „oběť“, ale nikoli ve smyslu 

sebeobětování se). Altruistické činy existují a vzniká otázka, čím jsou 

řízeny. 

       Jak už jsme si dříve uvedli, evoluční biologové tvrdí, že jde o podporu 

příbuzných genů, která muže zajít až k sebeobětování. Platí však zejména 

pro vztah k příbuzným.  Dále jsme si uvedli možné kulturně podmíněné 

motivy k altruistickému jednání. Podle vývojové psychologie je altruismus 

součástí našeho morálního vývoje. 

                                                 
79 HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál, 1997. 
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        Podle Milana Nakonečného existují dvě hlavní vysvětlení, proč se 

člověk v určité situaci zachová tak, jak se zachová. První z nich vychází 

z lidské zkušenosti, z toho, jak interpretuje situaci. Chová se tak, jak se 

chovat naučil. Druhé vysvětlení vychází z individuálních motivů k tomuto 

jednání. Ptá se po tom, co bylo jeho cílem nebo jaký mělo toto jednání 

smysl.  Podle Nakonečného patří problematika motivace k chování k těm 

nejsložitějším úkolům psychologie a bez jejího poznání se při své práci 

neobejde.80

 

  Motivace se z tohoto pohledu logicky týká i altruistického 

jednání, proto ji zde budu věnovat zvláštní prostor. Vzhledem k tomu, že o 

motivaci byla napsána spousta knih a prostor této práce je omezen, zaměřím 

se zejména na vztah motivace a již zmíněné morálky jedince, který je mimo 

jiné rozhodující i pro altruismus, jež je tématem této práce. Přitom se 

nevyhnu ani emocím, které podle některých autorů hrají mezi motivy roli 

nejdůležitější. 

5.2.1 Motivace a emoce 
        Motivace podle Miloslava Homoly má v lidském organismu dvě 

základní funkce – energizující a regulující, tj. vyvolávající chování, 

udržující jeho aktivitu, kterou zaměřuje určitým směrem. Motivaci 

považuje Homola za jeden z klíčových faktorů, jenž určuje, jak se bude 

jedinec chovat. Vztahuje ji na všechny druhy chování a považuje ji za 

komplexní. Jednotlivé motivy vidí jako podmínku smysluplného směřování 

lidské aktivity.81 Homola se také zabývá složitostí přesného členění 

jednotlivých motivů, proto zde budeme citovat jen jeho obecné, základní 

členění motivů: „Motivy se zásadně dělí podle vzniku (např. na primární a 

sekundární), podle orientace (na prostředky a cíle, např. instrumentální a 

konzumační), podle znaménka (např. pozitivní, negativní), podle stupně 

vědomí (vědomé, nevědomé), intenzity apod“. 82

                                                 
80 NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování.  Praha: Academia, 1997. 

 

81 HOMOLA, M. Motivace lidského chování.  Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 
82 HOMOLA, M. Motivace lidského chování. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972.  
s.18. 
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       Nakonečný popisuje proces motivace k určitému chování, jako 

výsledek působení několika proměnných. Toto chování je aktivováno 

v případě, že 1. motiv je dostatečně silný, 2. pravděpodobnost dosažení cíle 

je dostatečně vysoká, 3. hodnota cíle je uspokojující a 4. chování není 

v rozporu s morálkou jedince.83

       Morální reflexe důsledků chování je jednou z proměnných, které mají 

významný vliv i na altruistické jednání. Jinými slovy by se dalo říct, že tato 

morální reflexe je vlastně naše svědomí. Tento významný činitel jednání se 

může uplatnit již před vstupem jedince do situace, v okamžiku, kdy si 

člověk uvědomí motivační stav prostřednictvím svých emocí (například 

v podobě touhy, zlosti atp.). V těchto okamžicích může dojít k tzv. 

morálnímu konfliktu a to tehdy, pokud potřeba emočního uspokojení narazí 

na morální zásady jedince. 

    

       V případě, že situace, ve které bychom se měli nějakým způsobem 

zachovat odpovídá našim možnostem a morálnímu nastavení, nebrání nám 

nic v jednání. Tato rovnice platí samozřejmě i u altruisticky motivovaných 

činů. Pokud se objevíme v situaci, kdy někdo potřebuje pomoci, je v našich 

možnostech tuto pomoc poskytnout a toto jednání je podpořeno osobním 

morálním nastavením, obvykle pomoc poskytneme. 

       Jak už jsem nastínila dříve, při motivaci hrají významnou roli také naše 

emoce. Emoce považuje Homola za motivační proměnné. Připisuje jim buď 

energizující funkci, nebo naopak regulující. Jak uvádí ve své knize: „Emoce 

mohou organizovat a řídit chování, ovšem přesáhne-li jejich síla určitou 

hranici, působí opačně. Emoce tedy mohou působit na chování obojím 

směrem: mohou jej organizovat, tj. produkovat nové způsoby k cíli 

zaměřeného chování, nebo jej mohou narušovat.“84

                                                 
83 NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování.  Praha: Academia, 1997. 

 Jako u všech ostatních 

motivů tedy i u emocí záleží na jejich síle, která často může pozměnit 

prvotně zamýšlené jednání. Uveďme si příklad, kdy jsme svědky nějaké 

nehody. Prvotní impulz je pomoci, avšak při pohledu na zranění se v nás 

84 HOMOLA, M. Motivace lidského chování. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972.  s. 
119. 
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může zvednout silná emoce odporu, která nám v jednání zabrání a kterou je 

těžké překonat. Někteří lidé mohou mít určitý názor na bezdomovce, jako 

původce a udržovatele svého vlastního neštěstí, a odmítají jim jakýmkoliv 

způsobem pomoci. Může se ale stát, že v nás některý z nich, například 

v mrazivý den, vyvolá náhlý soucit, na základě kterého mu dáme své 

drobné. 

       Soucit a empatie jsou nejčastějšími emocemi, psychologickými motivy, 

které nás vedou k tomu, někomu pomoci. Tímto faktem se zabýval 

například Daniel Batson. Ve své knize The Altruism Question: Toward a 

Social-Psychological Answer představuje a obhajuje svou hypotézu, že se 

lidé chovají mnohem častěji altruisticky směrem k těm, se kterými jsou 

empatičtí. Tvrdí, že některá altruistická jednání nejsou motivována vidinou 

odplaty, vyhnutí se trestu nebo možností redukce napětí. Batson se ve svých 

výzkumech snaží dokázat, že lidé s vysokou mírou empatie jednají 

altruisticky mnohem častěji.85

        Vztahem altruistického jednání k osobní morálce se pak dále zabývá 

například Elise Witteová, která uvádí jednotlivé třídy altruistického chování 

v souvislosti s jeho motivací takto: 

  

• Plánovaná formální pomoc (např. návštěvy nemocného) je určována 

řídícími principy morálky, což předpokládá rozpoznání nouzové 

situace. 

• Spontánní neformální pomoc (např. upozornit někoho na hrozící 

nebezpečí) spočívá v efektivní empatii a předpokládá spoluúčast a 

soucit. 

• Pomoc v nouzové situaci (např. osobě postižené srdečním 

záchvatem) je řízena „sociálním humanismem“, který je opět 

určován konativními aspekty, jako je schopnost pomoci a aspekty 

kognitivními, jako např. rozpoznání nouze. 

                                                 
85 OORD, T.,J The Altruism Reader. Pennsylvania: Templeton Fondation Press, 2008. 
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• Pomoc v každodenní situaci (vhození nalezeného dopisu do 

schránky) uplatňuje se zde osobnost, resp. smysl pro sociální 

odpovědnost subjektu, a empatie. 

• Nepřímá pomoc (dar pro dobročinnou organizaci) je řízena osobní 

morálkou za předpokladu sociální odpovědnosti a rozpoznání 

nouzové situace. 

• Přímá pomoc (vložení se do ukončení sporu mezi dvěma skupinami) 

se vyznačuje smyslem pro sociální humanismus, soucitem a 

schopností pomoci. 

• Osobní pomoc (pomoc příteli) je vyvolávána morálními principy a 

předpokládá rozpoznání nouzové situace a sociální odpovědnost. 86

 

 

       V přehledu Witteové je uvedena řada termínů, které lze označit jako 

činitele altruistického chování, vedle schopnosti altruisticky skutečně jednat 

(např. umět ošetřit zranění, umět vůbec rozpoznat některé druhy nouzové 

situace). Witteová navíc používá řadu pojmů s psychologicky nejasným 

obsahem, jako je např. „sociální humanismus“ a „osobní morálka“. 

Spolehlivěji lze však psychologicky určit další dva termíny, které jsem zde 

již vyzdvihovala a to empatii a soucit. Obětavost je podle Witteové patrně 

základem humanismu jako nejvýznamnějšího aspektu osobní morálky a ta 

má původ v soucitu, resp. lítosti. Opět se zde tedy setkáváme primárně s 

oblastí emocí.87

       Američtí psychologové Howard Schwarz a Judith Howard stanovili 

model altruismu, který se sestává z pěti po sobě následujících fází: 

pozornost → motivace → zhodnocení → obhajoba →  chování. Tento 

model pracuje dle autorů následujícím způsobem: 

  

• V první fázi osoba zjistí, že někdo potřebuje pomoci. Zde hodnotí 

momentální kontext celé situace, míru spěchu, volbu nejvhodnější 

reakce a svou kompetentnost k validní pomoci.  

                                                 
86 NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie.  Praha: Academia 2000. 
87  NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie.  Praha: Academia 2000. 
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• V následující fázi motivace figurují osobní normy definované na 

základě pocitu morální odpovědnosti a sociálních hodnot.  

• Ve fázi zhodnocení jedinec zvažuje potenciální zisky a důsledky 

altruistuického jednání v porovnání se svými očekávanými 

investicemi, ať už materiálními, fyzickými, sociálními či morálními.  

• Fáze obhajoby je klíčová pro případnou formulaci důvodů pro 

odmítnutí odpovědnosti, kdy může dojít k upřednostnění vlastních 

zájmů jedince, vyhodnocení požadavku jako neoprávněného či 

konfliktu sociální odpovědnosti s dalšími povinnostmi či jinou 

zodpovědností, popřípadě k vyhodnocení vlastních zdrojů coby 

nedostatečných.  

• Poslední fáze celého procesu, kterou je akt vlastního chování, potom 

obsahuje jednání oproti absenci tohoto jednání, která závisí na 

výsledku celého rozhodovacího procesu, který byl popsán výše.88

 

 

         Teoretickou část práce jsem začala definováním jejích 

nejdůležitějších pojmů. Snažila jsem se definovat altruismus, egoismus 

a pozastavila jsem se nad jejich vzájemným vztahem. Dále jsem se 

zabývala pojmy lidská přirozenost a motivace. U všech pojmů jsem se 

snažila zachytit různá názorová hlediska na ně a promítla jsem zde i svůj 

vlastní pohled. 

      V dalších kapitolách teoretické části jsem postupně představila tři 

různé pohledy na altruismus. První z nich se ptá po lidské podstatě. Je to 

pohled evolučních biologů, který vypovídá o geneticky podmíněné 

motivaci našeho jednání. Podle tohoto pohledu se již rodíme s určitými 

předpoklady. Motivace našeho jednání pak podle něj směřuje primárně 

k tomu, aby se naše geny šířily dál.  V této souvislosti jsem představila 

jednotlivé teorie, které tento pohled podporují. Jedná se například o 

teorii sobeckého genu, příbuzenského altruismu a recipročního 

altruismu, pod který jsem zahrnula také teorii nenulového součtu a teorii 

                                                 
88 STROEBE, W. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. 
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her. Na závěr této kapitoly jsem vložila podkapitolu o teorii memů, která 

mi posloužila jako jakési přemostění ke kapitole o kultuře. 

        Druhý pohled nám říká, že altruistické jednání podmíněno 

kulturou. Na začátku této kapitoly jsem představila postupně základní 

pojmy – kultura, kulturní normy, kulturní hodnoty a sociální kontrola. 

Dále jsem se zabývala pohledem kulturního determinismu, u kterého 

jsem představila některé z jeho nejvýznamnějších představitelů a jejich 

děl. Pomocí těchto děl jsem na příkladech rozdílných společností 

ukázala, jak kultura ovlivňuje jednání jejich členů a jak rozdílný význam 

v nich může altruismus mít.  

        Poslední, třetí pohled, nás zavedl na pole psychologie, která 

zkoumá, jestli má člověk k altruistickému jednání nějaké osobní 

předpoklady a co jej k tomu vnitřně motivuje. Představila jsem zde 

nejprve teorii morálního vývoje podle Lawrence Kohlberga a poté 

jednotlivé názory na příčiny altruistického chování z psychologického 

hlediska. Znovu se zde objevuje pojem motivace, tentokrát ale 

podmíněná čistě psychologicky, doplněná o emoce. K tomuto pojmu ve 

vztahu k altruismu uvádím opět názory několika autorů. Kapitolou o 

psychologickém pohledu na altruismus zakončuji teoretickou část této 

práce. 

       Jednotlivé kapitoly představují každá svým způsobem radikální 

pohled na dané téma. Každý tento pohled se ale setkává i se svou 

kritikou. Jak bylo místy v této práci naznačeno, obvykle není možné 

jednoznačně určit, který pohled má v konkrétním případě svou logickou 

převahu. Obvykle se jedná o jakousi souhru jednotlivých motivů, ať už 

jsou jakkoliv podmíněny. Tento svůj názor se pokusím obhájit 

v empirické části této práce, která by měla mapovat individuální motivy 

jednotlivých respondentů.    
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6 Empirická část  
 
 6.1 Stanovení výzkumného tématu 
       Volba zabývat se altruistickým jednáním lidí a jeho motivací vychází 

z mé osobní profesní zkušenosti. S altruisticky jednajícími lidmi se 

setkávám profesně každý den, protože pracuji jako koordinátorka 

dobrovolnické organizace. Tato organizace není typickou dobrovolnickou 

organizací, ale pracuje pod záštitou velké nadnárodní finanční společnosti a 

dobrovolníci v této organizace jsou téměř výhradně její zaměstnanci. Jsou 

to tedy lidé, kteří své každodenní zaměstnání vykonávají mimo sociální 

sféru, a přesto mají zájem se v ní angažovat a to ve svém volném čase.  

       Zároveň pravidelně docházím do organizace zabývající se 

problematikou migrantů a uprchlíků, kde pracuji také jako dobrovolník a 

s mnoha dalšími dobrovolníky se zde pravidelně setkávám. S altruisticky 

smýšlejícími lidmi jsem měla navíc možnost několik let studovat vysokou 

školu a i když někteří z nich v oboru nezůstali, většinou se i přesto dají 

charakterizovat jako nadprůměrně altruističtí jedinci. 

      Zajímalo mě, jaká je jejich motivace, proč vlastně takto jednají. Zároveň 

si uvědomuji, že na druhou stranu je mezi námi množství jedinců, kterým 

altruismus není vlastní. Proto jsem zvolila tento výzkum, který by mi 

pomohl se v problematice prakticky více zorientovat. 

       Empirická část navazuje na část teoretickou, kde jsem se snažila popsat 

motivaci k altruismu z pohledu tří hlavních východisek. První z nich se ptá 

po lidské podstatě. Je to geneticky podmíněný pohled naši, podle kterého se 

již rodíme s určitými předpoklady, a motivace našeho jednání směřuje 

k tomu, aby se naše geny šířily dál. Druhý pohled nám říká, že altruistické 

jednání podmíněno kulturou. Jakýsi tlak společnosti, ve které žijeme, nás 

nutí k tomu, abychom se chovali v souladu s jejími pravidly a normami. Na 

několika příkladech jsme si ukázali, jaký význam může mít altruismus 

v různých kulturách. Poslední, třetí pohled nás zavedl na pole psychologie, 
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která zkoumá, jestli má člověk k altruistickému jednání nějaké osobní 

předpoklady a co jej k tomu vnitřně motivuje.  

      Empirickou část této práce jsme zaměřila právě na motivaci. Ptala jsem 

se po tom, proč se lidé chovají altruisticky a co jim to přináší. Pokud jsou 

tedy vůbec altruisticky navyklí jednat. V následujících podkapitolách 

nejprve popíši metodu, kterou jsem pro výzkum použila. Poté zde uvedu 

výsledky jednotlivých otázek a na závěr se je pokusím interpretovat. 

 
6.2 Použitá metoda 

 
        Pro tento realizovaný výzkum, byla zvolena prioritně kvantitativní 

výzkumná metodologie s kvalitativními prvky (otevřené odpovědi). Co se 

týče použitého myšlenkového postupu, bylo užito: induktivně - 

deduktivního přístupu. Tento přístup jsem zvolila proto, že se nesnažím o 

potvrzení konkrétní teorie, ale o porozumění daným skutečnostem. Snažím 

se pomocí dotazníku vypozorovat určité pravidelnosti, ze kterých se 

pokusím vygenerovat teoretické závěry. 

        K výzkumu jsem se rozhodla použít metodu anonymního dotazníku. 

Dotazník jsem vytvořila přes webové rozhraní a použila jsem několik 

různých internetových kanálů pro jeho distribuci, přičemž jsem adresáty 

požádala o jeho další šíření. Dotazník se tak dostal zejména na mé kolegy 

z práce, spolužáky, ale také na všechny mé známé, rozmístěné po celé 

České republice, které jsem oslovila pomocí aplikace Facebook, oblíbené 

internetové sociální síti. Díky další distribuci ze strany adresátů se výzkumu 

nakonec zúčastnilo celkem 110 respondentů. 

       Dotazník obsahoval celkem 12 otázek. Otázky byly jednak uzavřené, 

nabízející jen jednu možnost odpovědi a jednak otevřené, které vyžadovaly 

od respondentů vlastní komentáře. Otevřené otázky tak nabídly možnost 

pro odpovědi, které respondentům umožňují lépe popsat jejich autentickou 

motivaci.  

       První část dotazníku byla zaměřena na sociodemografické údaje, tedy 

mapující zastoupení pohlaví, věku, vzdělání a profese jednotlivých 
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respondentů. Další část otázek byla zaměřena na to, zda-li a jakým 

způsobem respondenti obvykle altruisticky jednají. Tyto otázky a všechny 

následující se týkaly již pouze osob, které odpověděli kladně na otázku, 

jestli vůbec nějak dobročinné aktivity podporují. Otázky mapovaly zejména 

to, jestli respondenti s kladnou odpovědí spíše upřednostňují neosobní, 

finanční pomoc, nebo jestli se zapojují i jako dobrovolníci s osobní 

angažovaností. U těchto otázek jsem se také ptala na důvod, proč 

upřednostňují právě tuto variantu.  

       Dotazník pokračuje s otázkami po tom, co je k těmto aktivitám dovedlo 

a co je motivuje v nich pokračovat. Ptala jsem se také, jestli jsou spokojeni 

s hodnocením této jejich dobrovolné práce a jestli se při ní setkávají 

s dalšími dobrovolníky. Poslední otázka se ptala po pravidelnosti těchto 

aktivit, zda se jim respondenti věnují souvisle, nebo spíše nárazově. 

Kompletní znění dotazníku je k nalezení v příloze této práce. 

 

6.3 Výsledky výzkumu a jejich interpretace 
Dotazník jsem začala sociodemografickými otázkami s číslem 1 – 4.  

Tyto údaje mi poskytly základní informace o výběrovém souboru.  

 

1) Pohlaví 

Žena 75 

Muž 35 
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2) Věk 

do 20 let 6 

21-30 let 73 

31-40 let 20 

41-50 let 6 

51-60 let 2 

nad 60 let 2 

 

 
        

       Nejpočetnější věkovou skupinu tvořili respondenti od 21 do 30 let, 

kteří tvořili 66,4 % všech respondentů. Druhou nejpočetnější skupinou 

byli respondenti od 31 do 40 let, zahrnující 18,2 % respondentů. 

Skupina respondentů od 41 do 50 let tvořila 6,4 % a skupina do 20 let 

tvořila 5,5 %. Zbývající dvě věkové skupiny zahrnující respondenty nad 

50 let, tvořili dohromady pouhé 3,6%.  
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3) Dosažené vzdělání 

Základní  3 

Středoškolské 44 

Vyšší odborné 3 

Vysokoškolské 60 

 

 
       

       Nejpočetnější skupinou respondentů z pohledu vzdělání byli lidé s 

vysokoškolským vzdělaním – 54,6 %. Druhou nejpočetnější skupinou byli 

středoškolsky vzdělaní jedinci – 40 %. Další dvě skupiny osob se 

základním a vyšším odborným vzděláním tvořily se stejným počtem 

odpovědí každá 2,7 % z celkového počtu respondentů. 
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4) Profesní zaměření 
 

Student  34 

Finanční služby 31 

Služby 11 

Zdravotnictví a soc. péče 9 

Vzdělávání a školství 9 

Státní a veřejná správa 7 

Jiné 9 

 

 
        

       Nejpočetnější skupinou z pohledu současného profesního zaměření byli 

studenti, kteří tvořili 30,9 % všech respondentů. Těsně za nimi byli lidé 

pracující v oblasti finančních služeb – 38,2 %. Oblast běžných služeb pro 

obyvatele tvořila 10 % odpovědí. Z oblasti vzdělávání a školství to bylo 8,2 

% a z oblasti státní a veřejné zprávy 6,4 %. Ostatní odpovědi, které 

nepasovaly do možností výběru, tvořily 8,2 %. 
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       Zásadní otázkou tohoto dotazníku byla otázka č. 5, od které se odvíjejí 

všechny následující otázky týkající se motivace altruistického jednání. 

Znění otázky a odpovědi na ni jsou následující: 

 

5) Podporujete nějakým způsobem charitativní oblast? 
 

Ano 61 

Ne 49 

 

 
 

        Z celkového počtu 110 respondentů odpovědělo 61 respondentů, že 

se nějakým způsobem aktivně podílí na činnostech charitativního 

zaměření. Zbylých 49 respondentů odpovědělo, že tyto činnosti 

nepodporují. Další otázky týkající se způsobu a  motivace altruistického 

jednání již tedy logicky pracují pouze s těmito 61 jedinci, kteří 

odpověděli kladně. 

       U výsledků této otázky mě také zajímalo, jestli kladné a záporné 

odpovědi nějakým způsobem korespondují s pohlavím respondentů. 

 Žena Muž 

Ano 50 11 

Ne 25 24 
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       Z tabulky vyplývá, že z celkového počtu 75 žen, které na dotazník 

odpověděly, se jich altruisticky angažuje 66, 7 %. U 35 zúčastněných 

mužů toto procento tvoří pouze 31 %.  

 

Interpretace otázek 1-5 

       Na můj dotazník ohledně altruistického chování odpovědělo dvakrát 

více žen než mužů. Průměrný věk respondentů byl mezi 20 a 30 lety a 

nejvíce zde byli zastoupeni respondenti s vysokoškolským vzděláním. 

Domnívám se, že k této skutečnosti mohlo dojít tím, že mezi primárně 

oslovené skupiny patřili zejména mí přátelé a spolužáci, kteří většinou 

zapadají právě do této věkové skupiny a do kategorie vzdělání. Mnou 

oslovené osoby dotazník dále distribuovali opět zejména na své přátelé 

z těchto skupin. Tuto domněnku podporuje také fakt, že výrazná část 

respondentů označila v otázce po současné profesi status studenta a velké 

množství odpovědí se nacházelo v profesních statutech odpovídajících 

nejčastějšímu zaměstnání absolventů PVŠPS. Domnívám se, že velkou část 

respondentů tvořili také mí kolegové z práce, u kterých věk a vzdělání více 

variuje. Tuto hypotetickou úvahu podporuje fakt, že celých 31 respondentů 

označilo za svou profesi finanční služby. 

       Toto zjištění vypovídá o tom, že se mi nepodařilo sestavit dostatečně 

reprezentativní vzorek respondentů. Jejich usuzované složení by mohlo mít 

také vliv na ostatní otázky a jejich výsledky. Předpokládané větší 

zastoupení studentů PVŠPS, mých přátel a kolegů mezi respondenty, jež se 

nějakým způsobem altruistickým činnostem věnují poměrně často, by 

mohlo vézt ke zkreslení výsledků směrem k proaltruistickému jednání. 

       Přes tyto mé úvahy bylo pro mě překvapivým výsledkem téměř 44% 

záporná odpověď na otázku, jestli respondenti nějakým způsobem 

charitativní aktivity podporují. Jednalo se o bezmála polovinu respondentů.  

     Zajímavé bylo také dvakrát větší zastoupení žen, než mužů. U otázky č. 

5 se navíc ukázalo, že téměř 67 % respondentů ženského pohlaví 

odpovědělo otázku po jejich angažovanosti kladně. U mužů tvořily kladné 
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odpovědi pouhých 31 %. Z těchto dvou výsledku vychází, že by ženy měly 

být více altruistické, než muži.  Protože si uvědomuji nedostatečnou 

reprezentativnost svého vzorku, uvažuji o tomto stavu spíše jako o 

hypotéze, kterou bych doporučovala k podrobnějšímu prozkoumání.  

 

6) Kterou z následujících forem pomoci upřednostňujete? 

 

Finanční pomoc 12 

Osobní pomoc 19 

Finanční a osobní pomoc 34 

 

 
  
       Z této otázky vyplývá, že z respondentů, kteří nějakým způsobem 

podporují charitativní činnosti, je jich nejvíce angažováno osobně i 

finančně – celkem 52, 3 %. Osobní pomoc upřednostňuje 29,2 % 

respondentů a finanční pomoci dává přednost 18,5 %.  
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7) Proč upřednostňujete zvolenou formu? 

Tato otázka předpokládala rozvinutější odpověď. Vzhledem k množství 

individuálních odpovědí jsem zvolila několik základních kategorií podle 

jejich podobnosti a uvedené motivace.   

 

a) Osobní pomoc 

 

Kontrola nad výsledkem 12 

Osobní kontakt s tím, komu je 

pomáháno 

 

3 

Setkávání s přáteli a poznávání 

nových lidí 

 

3 

Odreagování od vlastních starostí 3 

   

       Respondenti, pro které je důležitá osobní pomoc, uváděli jako 

nejčastější důvod kontrolu nad výsledkem („Protože mám jistotu, že moje 

pomoc dorazí tam kam má“. „Protože za sebou vidím tu odvedenou práci“, 

„Jsem si jistá, že moje pomoc je opravdu na věc, kterou chci; v případě 

zasílání finančních obnosů můžou nakonec finanční prostředky zůstat na 

projektu, s kterým nesouhlasím.“…), osobní kontakt s tím, komu je 

pomáháno („Kontakt s danou osobou - přesná cílená pomoc a jistota toho, 

že pomoc splní svůj účel“, „Důležitý je pro mě také kontakt s těmi, kterým 

pomáhám. Po setkání s týranými, zneužívanými, handicapovanými a 

opuštěnými dětmi cítím daleko větší závazek a motivaci v práci neustávat a 

snažit se ji dělat ve větší míře“...). Výrazným způsobem je zde zastoupena i  

možnosti potkat se s dalšími lidmi („Protože se u toho mohu odreagovat od 

mojí práce (pracuji hlavou).“, „Protože se u toho seznámím se super 

lidmi“, „Druh trávení volného času, potkávání nových zajímavých lidí, 

získávání nových zkušeností a dovedností v komunikaci s lidmi, 

seberealizace.“) . U několika respondentů hrála roli možnost odreagování 

se od své každodenní činnosti a svých vlastních starostí („Protože se u toho 
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mohu odreagovat od mojí práce (pracuji hlavou)“, „Pomáhám a zároveň 

mě tato pomoc naplňuje a odvádí mě od vlastních starostí“…)  

 

b) Osobní a finanční pomoc 

 

Závislost na situaci 21 

Kontrola nad výsledkem 8 

Potřebnost kombinace obou forem 5 

 

       U respondentů, kteří pomáhají osobně i finančně, se objevují stejné 

argumenty, jako u respondentů s preferencí osobní pomoci („Kombinuji oba 

typy pomoci, abych mohla sama vidět její výsledky.“, „Kombinace obou 

forem je ideální a dle mne prospěšná. U osobní pomoci má člověk jistotu, že 

nebude zneužita a může dát druhým i kousek sebe, spoluúčast apod., která 

se za peníze koupit nedá. Finance jsou zase potřeba tam, kde člověk nemá 

možnost nebo schopnosti pomoci osobně“…). Většina respondentů z této 

skupiny se však shoduje na tom, že je to otázka konkrétní situace. Ta 

určuje, kterou pomoc v dané chvíli upřednostní. („Protože každý má jiné 

potřeby. Někdy je třeba pomoci finančně či materiálně a někomu jinému 

zase pomůže, když pro něj člověk něco udělá. Nebo v některých případech 

nelze být fyzicky přítomen tam, kde je potřeba fyzická pomoc, a tak alespoň 

člověk pošle peníze. Suma sumárum formu pomoci volím podle dané 

situace.“, „Neupřednostňuji žádnou formu, ale u některé z dobrovolných 

činností není možná moje osobní pomoc, chybí mi správná a dostatečná 

kvalifikace, proto pak volím finanční podporu.“, Vždy je to pocitová 

záležitost. Záleží, co v tu chvíli víc pomůže a na mých možnostech.“…) 

Několik dalších respondentů této skupiny se shoduje, že nejlepší je 

kombinace obojího, protože se tak druhé straně dostane komplexní pomoci 

(„Obojí je potřeba. Pomoc musí být adresná a efektivní.“, „Větší rozsah 

pomoci“, „Větší váhu kladu na osobní pomoc, mám pocit většího přínosu a 
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zároveň uspokojení, ale mnohdy ta finanční pomoc s tou osobní 

souvisí.“…). 

 

c) Finanční pomoc 

 

Nedostatek času 8 

Jednoduchost, snadnost 4 

        

       Respondenti, kteří si zvolili formu finanční pomoci bez osobní 

participace, se shodují na dvou argumentech – nedostatek času pro osobní 

pomoc („Nestojí mě to čas, ale pouze peníze, které můžu dát.“, „Pro 

nedostatek času na osobní formu.“, „Finanční pomoc, protože na osobní 

pomoc zbývá málo času. Možná je to jen výmluva a trošku asi i 

pohodlnost.“…) a snadnost pomoci („Jednodušší forma“, „Je pro mě 

dostupnější a jednodušší“…) 

 

       Z této otázky obecně vychází nejvýrazněji potřeba kontroly nad 

výsledkem a možnost setkávat se s druhými lidmi a mít s nimi nové zážitky. 

Tato činnost jedinci nabízí nejenom kontrolu nad tím, že jeho činy mají 

pozitivní dopad, což mu může přinést emoční uspokojení, ale zároveň mu 

nabízí rozšíření svých sociálních sítí a uznání mezi jedinci, kteří o jeho 

aktivitách vědí. Teoreticky se zde tedy odráží jak hledisko osobního 

prožitku, tedy psychologické hledisko, tak i možnost zvýšit svou kredibilitu 

a možnost navázat případné intimní známosti, což hraje ve prospěch 

pohledu genetickému.  
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8) Co Vás k aktivitám tohoto typu přivedlo? 

       Tato otázka opět předpokládá individuální rozepsání odpovědí. U 

jednotlivých odpovědí jsem se tentokrát zaměřila na to, jakým 

způsobem korespondují s teoretickou částí mé práce a k jakému ze tří 

uvedených pohledů se nejvíce přibližují. 

 

Evolučně-biologické hledisko 9 

Kulturní a společenské hledisko 21 

Psychologické hledisko 23 

Kombinace  8 

 

        Otázka číslo 8 se ptala na důvod, co respondenty vedlo k tomu, že se 

začali cíleně altruisticky angažovat.  V návaznosti na teoretickou část práce 

se odpovědi dali rozdělit do tří hlavních skupin. Do skupiny, která z mého 

pohledu podporuje teorii  evoluční, jsem zařadila například časté odpovědi, 

kdy se respondent odvolává na svůj vlastní prožitek nouze a na to, že nikdy 

neví, kdy sám bude potřebovat pomoc („Nemoc matky, riziko 

onemocnění.“, „Osobní zkušenost nouze a potřeby pomoci“, „Těžká životní 

situace, do které jsem se sama dostala“, „Jsme lidi a každý potřebujeme v 

některých situacích pomoct.“…). 

     U velkého množství odpovědí jsem shledala patrný vliv společnosti. 

Jednalo se jednak o rodinný vliv, vliv zaměstnavatele, ale zároveň i jakýsi 

pocit nátlaku, který je ze strany společnosti na jedince v tomto směru 

vyvíjen („Jsem součástí společenství lidí, a přece si musíme pomáhat“, 

„Možnost podílet se na dobrovolnických aktivitách, kterou mi dává má 

práce“, „Vždycky jsem se snažila pomáhat, ale byli to spíše přátelé a 

známí; více možností mi nabídnul zaměstnavatel.“, „Rodinná tradice.“, 

„Neustálé vybízení dané lokalitou, kde bydlím“…).    

      Psychologické hledisko a osobnostní předpoklady k altruismu jedince 

bylo v odpovědích zastoupeno nejčastěji. Jednak zde často hráli roli emoce 

a pocity („Lítost nad opuštěnými dětmi a důchodci“, „Příjemný pocit, že 
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mohu pomoci lidem, kteří to opravdu potřebují.“, „Soucit.“…) a jednak je 

z některých odpovědí možné vypozorovat jakousi silnou integraci altruismu 

do hodnotového systému jedince („Osobní přesvědčení.“, „Pomáhat 

druhým považuji za normální součást života.“, „Mám dost na to, abych 

trochou přispěl a uvědomil si, jak dobře se mám.“…). 

       U některých odpovědí byl patrný podíl hned několika faktorů, což 

podporuje názor, že v mnoha případech není možné, aby jednotlivé, 

v teoretické části popsané, vlivy existovaly zcela samostatně. Jejich 

vzájemná propojenost je často nevyhnutelná („Soucítění s druhými v 

neštěstí a fakt, že jednou možná budu pomoc potřebovat já a také budu 

ráda, když mi ji někdo poskytne. A také příklad druhých, který jsem kolem 

mě viděla a vidím.“, „Vždycky jsem ráda pomáhala, byla jsem k tomu 

vedena, moje pozice umožňuje participaci na dobrovolnických aktivitách, 

stejně jako mi umožňuje projekty v rámci charity iniciovat. Tato možnost na 

mne kromě jiného působí i jako motivátor, získávám jiný pohled na život, 

zkušenost s lidmi, kteří mají naprosto jiný žebříček hodnot.“, „Uvědomění 

si toho, že mnozí lidé neměli v životě takové štěstí jako já, snaha jim 

pomoci, být užitečná. A možná i naděje v to, že když já budu někdy v životě 

potřebovat pomoci, vrátí se mi to.“…). 

 

9)  Co Vás k aktivitám tohoto typu motivuje? 

       Tato otázka souvisí s předchozími otázkami, ptá se ale konkrétně na 

osobní motivaci k altruistickým činům. U této otázky jsem dala 

respondentům na výběr z několika odpovědí, a zároveň možnost zvolit i 

více variant. Dále měli respondenti možnost uvést své vlastní motivy. 
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Potřeba dělat něco smysluplného 40 

Touha aktivně pomáhat tam, kde je to potřeba 39 

Chuť poznávat nové věci, nová přátelství 27 

Příležitost získat určitý typ pracovní zkušenosti 15 

Radost lidí, kterým pomoc poskytuju 1 

Vztah s Bohem 1 

Cestování 1 

Radost ze zlepšení nálady a pomoci druhým 1 

Nutnost v dané situaci 1 

Vadí mi všechny formy násilí vůči dětem, 

seniorům, či zvířatům 

1 

Když mám, tak dám potřebným 1 

Citové vydírání pouličních prodejců 1 

Jiné důvody 6 

  

 
 

        Z odpovědí vyplývá, že potřeba dělat něco smysluplného hraje roli u 

téměř u 66 % respondentů. Téměř stejný význam přikládají touze aktivně 

pomáhat tam, kde je to potřeba – 63,9 %. Výrazným motivem se zdá také 

chuť poznávat nové věci, nová přátelství, kterou označilo 44,3 % 

respondentů. Možnost získat určitý typ pracovní příležitosti označilo za 

důležitou 24,59%. Ostatní důvody, které jsou procentuálně zastoupeny 
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minimálně, bychom v některých případech mohly na obecné úrovni přiřadit 

pod některou z nejvíce zastoupených odpovědí. Některý z nich jsou však 

více individuální (citové vydírání pouličních prodejců, vztah s Bohem, 

cestování, nutnost v dané situaci). 

        Potřeba smysluplnosti a touha aktivně se podílet jsou z mého pohledu 

psychologické motivy. Chuť poznávat nové lidi hraje do noty jednak 

biologický potřebám a jednak naším sociálním potřebám.  Příležitost 

k získání pracovních zkušeností vypovídá o určité výhodnosti 

dobrovolnictví pro jedince, což opět nahrává  pohledu evoluční biologie, 

zejména se týká teorie recipročního altruismu. U odpovědí na tuto otázku se 

opět prolínají jednotlivé motivy. Roli zde hraje individuální, psychologické 

hledisko, ale i společenské nastavení jedince a spatřen zde může být i jakýsi 

sobecký zájem na přínosu altruismu pro svou vlastní potřebu 

 

10)  Jste spokojeni s oceněním Vaší dobrovolnické práce? 

 

Ano 47 

Ano, ale pouze částečně 9 

Ne 5 
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       Tato otázka byla zaměřena na spokojenost respondentů s oceněním 

jejich altruistických aktivit. Většina z nich odpověděla, že je s oceněním 

spokojená (77 %). Někteří z nich ale odpověděli, že pouze částečně (14,8 

%) a někteří dokonce že spokojení nejsou (8,2 %). Tato otázka měla za cíl 

zjistit, jestli je ocenění pro respondenty v tomto směru důležité. Jak je 

z odpovědí vidět, pro některé opravdu hraje poměrně významnou roli. 

Respondenti, kteří s oceněním nejsou spokojeni, přiznali, že tyto aktivity 

nevykonávají zcela nezištně. Není pro ně tedy dostačující osobní emoční 

uspokojení, ale vyžadují také uznání od druhých. Jelikož z pohledu kultury 

je tento fakt spíše hodnocen negativně, řadím ho spíše k podpoře evoluční 

teorie a opět zde zdůrazním zejména teorii recipročního altruismu. 

        

11)  Setkáváte se i s jinými dobrovolníky? 
 

Ano 51 

Ne 10 

 

 

 

       Otázka č. 11 se ptala na to, zda-li respondenti potkávají během 

altruisticky zaměřených aktivit i  další dobrovolníky. Většina z nich 

odpověděla, že ano (83%). Tento fakt vypovídá o sociálním aspektu, který 

s sebou tyto aktivity přinášejí. To, že při tom nejsou sami, může zvyšovat 

jejich společenské ocenění a možnosti šíření jejich genů (evoluční 

hledisko), příklad druhých lidí na ně může mít pozitivní vliv a zároveň od 
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nich získává podporu (kulturní hledisko).  Společensky založeným 

jedincům, může setkávání se s druhými během aktivit přinést také emoční 

uspokojení, pocit sounáležitosti atp. (psychologické hledisko). Opět zde 

tedy můžeme nalézt všechny zmiňované vlivy. Záleží pouze na úhlu 

pohledu, který se rozhodneme zaujmout. 

 

12)  Jako dobrovolník/nice působím: 
 

Nárazově 34 

Souvisle méně než rok 1 

Souvisle 1-3 roky 6 

Souvisle déle než 3 roky 20 

 

 
 

       Otázka č. 12 zjišťovala, jestli jsou respondenti angažovaní 

v dobrovolnických aktivitách spíše nárazově, nebo pravidelně a 

dlouhodobě. Více než polovina respondentů odpověděla, že pomáhá více 

méně nárazově (55,7 %). Velká část respondentů na druhou stranu 

odpověděla, že se těmto aktivitám věnuje souvisle více než 3 roky (32,8 %).  

Zbylí respondenti pomáhají souvisle v rozmezí od méně něž jednoho roku 

do tří let.  
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        Nárazovost dobrovolnictví interpretuji hlavně vliv kultury. Tito 

dobrovolníci pomáhají zejména, pokud k tomu vznikne příhodná situace 

nebo pokud jsou k tomu vyzváni (kulturní hledisko). Možným motivem zde 

může být také momentální výhodnost určitou aktivitu podpořit. 

Respondentům to může zvýšit společenskou prestiž, či jim to může pomoci 

něčeho dosáhnout (evoluční hledisko). U pravidelně a souvisle 

pomáhajících dobrovolníků je patrná větší osobní angažovanost. 

Předpokládám zde jisté osobnostní nastavení, které je relativně stálé a 

odpovídám osobním hodnotám jedince (psychologické hledisko). 

 

         Při interpretování otázek se také musím pozastavit nad 

reprezentativností vybraného souboru. Jak už jsem na začátku této 

podkapitoly uvedla, respondenti se skládali zejména z mých vrstevníků, 

spolužáků či pracovních kolegů, kteří tento dotazník rozesílali dál na své 

známé. Nejen díky k tomu, že 66 % respondentů bylo ve věkovém rozmezí 

21 – 30 let si uvědomuji, že tento vzorek není dostatečně reprezentativní 

vzhledem k celé populaci. Proto by se toto šetření dalo považovat spíše za 

předvýzkum, který by mohl posloužit jako východisko pro výzkum 

rozsáhlejší, nebo k použití jednotlivých jeho částí pro detailněji zaměřené 

výzkumy zkoumající předměty otázek do větší hloubky. 
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7 Diskuse 
Při pokusech o interpretaci výsledků jednotlivých otázek jsem se 

snažila zejména nalézt souvislosti s teoretickou částí mé práce. U většiny 

otázek se zdá tato souvislost patrná. Co pro mě bylo obtížné, bylo určení 

jednoznačného vlivu jednotlivých teoretických pohledů. U žádné 

z odpovědí nepřevažovaly odpovědi, které by se daly jasně spojit pouze 

s jedním z hledisek. U motivace jednotlivých respondentů jsme mohli 

nalézt jak vliv evolučních teorií, tak nepopiratelný vliv kultury a zároveň 

jejich osobnostní předpoklady. 

 Překvapivým zjištěním pro mě byl fakt, že téměř polovina ze všech 

respondentů se nijak neangažuje v altruisticky zaměřených aktivitách. 

Dalším zajímavým zjištěním bylo výrazně vyšší počet angažovaných žen, 

než mužů. Z toho výstupu by se dala vyvodit hypotéza, zda je tomu tak i 

napříč celou populací. Tuto hypotézu navrhuji podrobit dalšímu, 

podrobnějšímu zkoumání a to i proto, že v rámci zpracování teoretické části 

této práce jsem na tento poznatek v žádných pramenech nenarazila. 

 Další, nad čím jsem se během psaní této práce a poté zejména při 

vyhodnocování dotazníků zamýšlela, byla otázka, zda je vůbec možné, aby 

všichni respondenti správně pochopili, co od nich svými otázkami požaduji. 

Tyto úvahy podpořil i již zmiňovaný výsledek velkého počtu záporných 

odpovědí na otázku, zda se respondenti nějakým způsobem v altruisticky 

zaměřených aktivitách angažují.  

Uvažovala jsem nad tím, že můj pohled na to, co je altruistický čin, 

nebo aktivita, nemusí nutně odpovídat pohledu respondentů. Někdo může 

určitý čin považovat za altruistický a někdo jiný za samozřejmost, kterou 

přeci není nutné někde zmiňovat nebo vyzdvihovat.  

Další otázka, která se k tomuto nabízí, je, jak vlastně svoji aktivitu 

směrem k pomoci druhým hodnotí mí kolegové, pro které jsou tyto 

záležitosti každodenním zaměstnáním a kteří jsou za ně odměňováni 

platem. Možná že jsou altruisticky zaměření, a proto se rozhodli své 

povolání v sociální oblasti vykonávat, ale tím, že jsou za něj placeni, ho 
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vlastně za altruistické nepovažují. Proto by také mohli například považovat 

za irelevantní, na otázky v dotazníku odpovídat.  

 To, že si někteří lidé nejsou jisti, co všechno pod tento pojem 

zahrnout a jak jej vykládat nahrává myšlence, že lepší metodou pro 

zjišťování lidského postoje v tomto směru by byl nejspíše 

polostrukturovaný rozhovor, který by respondentům poskytl návod, ale 

zároveň by akceptoval jejich vlastní postoj.  

Díky této práci jsem si ještě více uvědomila, že definovat a 

charakterizovat altruismus je záležitost složitá, rozhodně ale ne nezajímavá. 

Studovat jednotlivé pohledy na jeho původ, funkci a motivaci k němu bylo 

pro mě osobně velmi přínosné. Tyto své poznatky jsem se snažila ověřit 

pomocí dotazníkového šetření. Některé jeho výstupy naznačují, že všechny 

zkoumané teorie mají své opodstatnění a často se prolínají. Přesto se 

výsledky praktické části této práce nedají považovat za zcela jednoznačné a 

uvědomuji si, že by si zasloužily podrobnější, více zaměřené zkoumání na 

skutečně reprezentativním vzorku společnosti. 
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8 Závěr 
        Jak jsem již konstatovala v samotném úvodu práce, k volbě tématu 

mě přivedla má vlastní profese, která je zaměřená na práci s dobrovolníky. 

V každodenní praxi se tudíž setkávám s lidmi, kteří vykazují ochotu 

pomáhat druhým. Nabyté zkušenosti mě vedly nejen k tomu, že jsem si 

sama začala klást otázky po vlastní motivaci k tomuto typu práce, ale také 

k formulování teoretického problému, co nás vůbec vede k altruistickému 

chování. V předložené práci jsem na rovině teoretické abstrakce zkoumala 

altruismus z hlediska lidské přirozenosti, kultury a jedince. Za tím účelem 

jsem využila teoretický aparát evoluční biologie, kulturní antropologie a 

psychologie. Tento interdisciplinární přístup podle mého názoru umožnil 

ucelené uchopení předmětu diplomové práce.  

 Teoretická část práce se stala východiskem pro formulování 

výzkumného problému a pracovních hypotéz empirické části. V té jsem 

pomocí dotazníkového šetření zjišťovala otázky osobní motivace k aktivní 

účasti na dobrovolnické činnosti. Výsledky empirické části podporují 

zvolený teoretický přístup k problematice. Naznačují totiž, že lze 

v získaných datech identifikovat tři strukturální úrovně popsané v teoretické 

části práce. U některých odpovědí bylo možné pozorovat jednoznačný 

příklon k jedné z nich, u většiny však docházelo k jejich vzájemnému 

prolínání. Výsledky mého výzkumu tedy spíše podporují přístup, který 

upřednostňuje kombinaci více teoretických hledisek, které by jinak samy o 

sobě vedly k dílčímu uchopení a interpretaci altruismu. Překvapivým 

výsledkem mého empirického šetření bylo nepoměrné zastoupení žen a 

mužů mezi respondenty, kteří se považují za altruisticky aktivní. Hypotéza, 

že ženy jsou v tomto směru aktivnější, nebyla předem podpořena žádnou 

z uvedených teorií, a proto v rámci této práce navrhuji její další 

prozkoumání. 

        Na závěr si dovolím osobní názor. I přesto, že se čas od času stýkám 

s jedinci, u kterých je evidentní, že se altruisticky chovají jen proto, že jim 

to přináší zjevné výhody, výsledkem je, že někomu druhému pomohou. Ať 
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je tedy lidská motivace k těmto činům jakákoliv a někdy v nás dokonce 

může probouzet negativní pocity, důležitý je její výsledek pro toho, kdo 

pomoc potřebuje. A proto, i přes mou chvilkovou skepsi, která se během 

tvoření této práce dostavila, věřím ve smysl těchto činů a dál se budu snažit 

je podporovat, i přesto, že egoistické motivy jejich vykonavatelů jsou občas 

tak zřejmé.        
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Přílohy: 
Dotazník na motivaci altruistického chování 

1. Pohlaví 

muž 

 žena 
(povinná otázka)  

2. Věk 

méně než 20 let  

 20 - 30 let 

 31 - 40 let 

 41 - 50 let 

 51 - 60 let 

 více než 60 let  
(povinná otázka)  

3. Vzdělání 

základní vzdělání  

 učňovské vzdělání  

 středoškolské vzdělání  

vyšší odborné vzdělání  

 vysokoškolské vzdělání  
(povinná otázka)  

4. Pracovní zaměření 

student 

 zdravotnictví a sociální péče  

 vzdělávání a školství  

 finanční služby 

 státní a veřejná zpráva  

 služby 

 jiné 

 Jiná odpověď:  
(povinná otázka)  
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5. Podporujete nějakým způsobem charitativní oblast 

ano 

 ne 
(povinná otázka)  

6. Kterou z následujících forem pomoci upřednostňujete? 

finanční pomoc 

 osobní pomoc 

 finanční a osobní pomoc  
(povinná otázka)  

7. Proč upřednostňujete zvolenou formu? 

 
(povinná otázka)  

8. Co Vás k aktivitám tohoto typu přivedlo? 

 
(povinná otázka)  

9. Co Vás k aktivitám tohoto typu motivuje?  

touha aktivně pomáhat tam, kde je to potřeba 

 potřeba dělat něco smysluplného  

 chuť poznávat nové věci, nová přátelství  

 příležitost získat určitý typ pracovní zkušenosti  

 jiné 

 Vlastní odpověď:  
(povinná otázka)  

10. Jste spokojeni s oceněním Vaší dobrovolnické práce 

ano 

 ano, ale pouze částečně  

 ne 
(povinná otázka)  
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11. Setkáváte se i s jinými dobrovolníky? 

ano 

 ne 
(povinná otázka)  

12. Jako dobrovolník/nice působím 

nárazově  

 souvisle méně než 1 rok  

 souvisle 1 - 3 roky 

 souvisle více něž 3 roky 
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