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Co nám říká evoluce o nás samotných - záhady experimentální 

psychologie 

Shrnutí 

Úloha je krátkým nahlédnutím do metodologie a poznatků experimentální a evoluční psychologie. 

Cílem úlohy je seznámit studenty s biologickými přístupy k lidskému chování a umožnit jim nazírat 

také nejen morfologii a fyziologii, ale také chování a myšlení jako adaptace, jako produkty (a důkazy) 

biologické evoluce. V rámci úlohy studenti řeší sérii psychologických experimentů (rozpoznávacích a 

usuzovacích úloh), které mají za cíl demonstrovat, do jaké míry jsou lidé ve svém každodenním 

životě, ve svém chování, vnímání, usuzování či preferencích, ovlivňování svým evolučním dědictvím. 

Odhalování dávných i modernějších evolučních adaptací v lidském chování, vnímání či prožívání světa 

může být zábavné a povznášející a může nám také lépe pochopit sama sebe, naši vrozenou schopnost 

či nápadnou nezpůsobilost, pokud jde o řešení rozmanitých problémů, naše životní motivace nebo 

chování v krizových situacích. 

Cílová skupina 

Střední škola (gymnázium), 10–30 studentů. 

Časová náročnost 

1–2 vyučovací hodiny v závislosti na počtu prováděných úloh, délce výkladu a diskuse. 

Prostorové požadavky 

Běžná třída vybavená počítačem, dataprojektorem, projekčním plátnem a tabulí.  

Klíčové otázky 

 Jak se naše biologie (a naše evoluční minulost) podepisuje na způsobu, jakým 

vnímáme a prožíváme okolní svět? 

 Na jakých evolučních základech se utvářela lidská mysl a jak pracuje? 

 Jakým způsobem a do jaké míry naše okolí (společnost) ovlivňuje naše chování a 

naše rozhodování? 

 Které aspekty lidského vnímání a chování jsou vrozené a které naučené? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Studenti seznámí s některými důležitými, avšak méně známými aspekty biologické 
evoluce (evoluční persistence chování, exaptace či prostředí evolučních adaptací). 

 Studenti se naučí posuzovat nejen morfologické a fyziologické znaky, ale také 
chování, vnímání (percepčních mechanismy) a uvažování (kognitivní procesy), jako 
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adaptace, jako produkty (a důkazy) biologické evoluce. 

 Studenti se seznámí s obory experimentální a evoluční psychologie. 

 Studenti si uvědomí, které aspekty lidského vnímání, uvažování a chování jsou spíše 
vrozené a které naopak silně ovlivněné prostředím, ve kterém žijeme. 

 Studenti si uvědomí, do jaké míry naše biologie (naše evoluční minulost) ovlivňuje 
naše chování, vnímání a uvažování a zamyslí se nad důsledky těchto zjištění pro 
každodenní život (např. schopnosti logického uvažování, podléhání optickým iluzím, 
schopnost samostatného rozhodování se nebo sklony ke konformnímu jednání). 

Návaznost na RVP 

Vzdělávací oblast člověk a příroda: 

 Obor Biologie 

 Biologie živočichů (Etologie) 

 Biologie člověka (Vysvětlení evoluce člověka; Charakterizace individuální vývoje 

člověka a posouzení faktorů, které jej ovlivňují) 

Průřezové téma osobnostní a sociální výchova: 

 Biologické základy lidského sociálního chování; Úvaha nad vlastními zkušenostmi a 

vlastním vývojem, rozvoj schopnosti přebírat zodpovědnost za své jednání v různých 

životních situacích 

Materiál 

Běžná třída vybavená počítačem, projekčním plátnem, dataprojektorem a tabulí. 

Podrobné pokyny 

Úloha sestává se tří, více či méně samostatných částí. 

1 - Zvíře v nás - evoluční psychologie v každodenním životě 

V první části, interaktivní přednášce, která slouží jako úvod do problematiky, pedagog 

seznámí studenty s některými méně známými, avšak důležitými aspekty evoluce (řada 

biologických vlastností přetrvává u organismů i přes ztrátu jejich původní funkce, evoluce 

není plánovitá, řada biologických struktur slouží jiným, než původním účelům) a pomocí 

kladených otázek přivedou studenty k uvědomění si skutečnosti, že obojí se vztahuje také na 

lidské chování a vnímání. Studenti se seznámí s obory experimentální a evoluční 

psychologie. Pomocí kladených dotazů je studentům osvětlena koncepce prostředí 

evolučních adaptací. Na základě několika jednoduchých rozpoznávacích testů a uvažování o 

příkladech z každodenního života si studenti uvědomí, že mnohé z lidského vnímání, 

usuzování a preferencí je vrozené a nese v sobě památku na naši evoluční minulost. Tyto 

fenomény jsou dále demonstrovány v následujících částech cvičení prostřednictvím 

prováděných experimentů. 



 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky. 

3 

2 - Jak prosté, milý Wasone! Evoluční základy logického uvažování 

V této části cvičení řeší studenti sérii usuzovacích problémů (Wasonův výběrový test, 

problém odhadování pravděpodobnosti a test klamné shody okolností) a následně ve 

skupině vyhodnocují své odpovědi. Úlohy demonstrují, jak lidé nápadně často selhávají v 

řešení určitých typů logických problémů a jak úspěšnost jejich řešení závisí na způsobu, 

jakým je zcela totožný problém prezentován. Cílem cvičení je předložit důkazy pro hypotézu, 

že schopnost logického uvažování se u lidí vyvinula patrně k řešení problémů společenského 

charakteru (dodržování společenských pravidel, odhalování podvodníků, zobecňování a 

odhadování povahu druhého), zatímco schopnost matematického či striktně logického 

uvažování, kterou disponujeme, je spíše vedlejším produktem těchto schopností. 

3 - Matoucí úsečky a matoucí názory - člověk pod vlivem prostředí 

V této části cvičení, studenti zjistí, do jaké míry může být úsudek člověka ovlivněn prostředím 

(zejména sociálním prostředím) a to i při plnění tak jednoduchého úkolu, jakým je odhad a 

porovnání vzdálenosti a tvaru různých objektů. Studenti řeší Aschův test konformity a testují 

svou náchylnost k Müller-Lyerově iluzí. Po provedení testu konformity studenti vyhodnotí své 

odpovědi. Následně pedagog seznámí studenty s výsledky podobných psychologickým 

experimentů a s poznatky, které z těchto výsledkům plynou. Získané výsledky by měly 

sloužit jako odrazový můstek k diskusi nad možnými pozitivními a negativními a negativními 

důsledky lidských sklonů ke konformnímu jednání. Test k náchylnosti k Müller-Lyerově iluzi 

dále ukáže, že dokonce i fundamentální aspekty lidského vnímání mohou být ovlivněny 

prostředím, v němž vyrůstáme. 

 

Část 1 - Zvíře v nás - evoluční psychologie v každodenním životě 

S využitím prezentace vysvětlete studentům: 

1) Evoluce po sobě zanechává mnoho důkazů. Mnohé biologické vlastností organismů 

dlouhodobě přetrvávají, často navzdory ztrátě jejich původní funkce (rudimentální 

struktury). To se týká nejen morfologických a fyziologických znaků, ale také chování, 

které často bývá evolučně konzervativní.  

2) Evoluce tvoří oportunisticky a nikoli plánovitě. Mnohé biologické struktury či vzorce 

chování původně vznikly ke zcela odlišným účelům, než k jakým slouží v současnosti. 

To se vztahuje rovněž na lidské chování, vnímání a uvažování.   

3) Lidská mysl je také produktem evoluce a proto v ní nalézáme zmíněné důkazy 

evoluce. Oborem, který studuje lidské chování z evoluční perspektivy je evoluční 

psychologie člověka. Ta předpokládá, že mnohé lidské chování i psychologické 

mechanismy se vyvinuli se jako adaptivní odpověď na selekční tlaky prostředí, které 

jsme obývali po větší část evoluce našeho druhu. Naše evoluční minulost má vliv na 

řadu aspektů našeho života. Na naše chování, vnímání světa, preference apod. 
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1) Evoluce nám po sobě zanechává mnoho důkazů, protože nevytváří dokonalé struktury. 

Evoluce je málokdy důsledná a naplánuje dopředu. Proto si biologické organismy se sebou 

nesou řadu památek na svou předchozí evoluci. Mezi takové „památky“ patří tzv. 

rudimentární struktury. To jsou struktury, které u živých organismů přetrvávají, navzdory 

tomu, že ztratily svou (původní) funkci. Rudimenty mohou být do různé míry funkční, někdy 

plní odlišnou funkci, než jakou plnily původně, lze se však bez nich bez problémů obejít.    

Vyzvěte studenty, aby jmenovali příklady rudimentálních struktur u živočichů a člověka (např. 

oči živočichů, žijících v podzemí, pozůstatky pánevního pletence u hadů či kytovců, křídla 

nelétavých ptáků, lidské zuby moudrosti, viz prezentace). 

Vysvětlete studentům, že rudimenty nemusí být jen morfologické a fyziologické znaky, ale 

také chování. Chování je často pozoruhodně evolučně konzervativní. Hovoří se o tzv. 

„evoluční persistenci chování“. Jako příklady takové evoluční persistence chování můžete 

studentům představit antipredační chování syslů veveřích nebo antiparazitační chování 

některých ostrovních pěvců, viz prezentace). 

Takové rudimenty nacházíme i v lidském chování. Dobrým příkladem je husí kůže, což je 

persistentní reflex, který ztratil svou původní funkci. Zeptejte se studentů, jakou roli mohl 

tento reflex hrát v naší evoluční minulosti a kdy tuto roli nejspíš ztratil (viz prezentace). 

Tento fenomén se neomezuje pouze na reflexy (chování), ale taky na to, jakým způsobem 

vnímáme svět okolo nás (percepční mechanismy). Ve způsobu jakým (nejen) lidé vnímají 

svět kolem sebe, nacházíme něco, čemu se odborně říká kognitivní bias (do češtiny by se 

dal tento anglicismus přeložit jako smyslové zkreslení). Různé druhy kognitivního biasu jsou 

inherentní součástí našeho smyslového aparátu a způsobují chyby v našem vnímání. Jinými 

slovy, máme vrozené (evolučně dané) sklony vnímat některé věci zkresleně a tyto sklony 

jsou památkou na naši evoluční minulost, na prostředí, v němž se druh vyvíjel. 

Uveďte studentům příklad se spektrogramem zvuku tření nehtů o tabuli (viz prezentace). Jde 

o kognitivní bias ve vnímání určitého zvuku, který je pravděpodobně památkou na naši 

evoluční minulost.  

Další případy kognitivního biasu nacházíme v lidském vidění, například ve vnímání tvarů a 

perspektivy nebo při posuzování vzdáleností.  

Zeptejte se studentů, co zachycují obrázky vpravo a vlevo. Z jejich odpovědí pravděpodobně 

vyplyne, že lidé zcela totožné obrazy, pouze otočené o 180° interpretují odlišně, čistě na 

základě předpokladu, že světlo dopadá shora. Tento vrozený předpoklad (kognitivní bias) je 

dán tím, že jsme se vyvinuli ve světě, v kterém světlo dopadá shora. Nadhodnocování 

vertikálních vzdáleností, jinými slovy strach z výšek, je patrně další takovou památkou na 

naši evoluční minulost (viz prezentace). 

Předchozí evoluční vývoj tudíž zanechává stopy nejen na vzhledu a fyziologii živočichů, ale 

rovněž v jejich chování, vnímání a uvažování. 

2) Dalším zásadním aspektem evoluce je, že evoluce je oportunistická a neplánuje dopředu. 
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Evoluce je zdatný fušer. Mnohé biologické struktury či vzorce chování původně vznikly ke 

zcela odlišným účelům, než k jakým slouží v současnosti. Evoluční biologové nazývají 

takové znaky preadaptace nebo exaptace (Flegr, 2005).  

S pojmem exaptace přišel americký paleontolog a evoluční biolog Stephen Jay Gould, který 

tuto myšlenku dále zpopularizoval v knize Pandin palec (česky vyšla roku 1988). Část, 

věnovanou exaptacím a také evoluci lidské mysli (str. 14–57) doporučuji k nastudování. 

Pandin „palec“ je právě takovou exaptací (viz prezentace). 

V přírodě najdeme takových exaptací spoustu. Vyzvěte studenty, aby se pokusily jmenovat 

další příklady exaptací, tedy případů, kdy určitá struktura nebo schopnost vznikla v evoluci 

k jinému účelu, než k jakému v současnosti slouží. (např. končetiny čtvernožců (tetrapoda), 

křídla hmyzu nebo ptačí peří, viz prezentace).  

Rozmanité exaptace nalézáme také u lidí. Spekuluje se například o tom, že určité aspekty 

stromového pohybu velkých lidoopů byly exaptací k lidské chůzi po dvou. Vývoj lidského 

mozku s jeho pozoruhodnými kognitivními schopnostmi byl patrně nastartován přechodem 

primátů ke stromovému způsobu života (nutností orientovat se ve složitém trojrozměrném 

prostředí). Další nárůst kognitivních schopností a abstraktního myšlení byl patrně podmíněn 

životem ve velkých komunitách (a nutností orientovat se, pro změnu, ve spletitém sociálním 

prostředí). Také lidská schopnost barevného vidění, využívaná ke spoustě věcí se u primátů, 

našich předků, původně vyvinula pro rozeznávání zralých plodů. (viz prezentace) 

3) Také lidská mysl je produktem biologické evoluce a proto v ní nalézáme i zmíněné důkazy 

evoluce. Oborem, který studuje lidské chování z evoluční perspektivy je evoluční psychologie 

člověka. Ta předpokládá, že mnohé lidské chování i psychologické mechanismy se vyvinuli 

jako adaptivní odpověď na selekční tlaky prostředí, které jsme obývali po větší část evoluce 

našeho druhu. 

Biologická evoluce probíhá poměrně pomalu ve srovnání s evolucí kulturní. Prostředí, ve 

kterém žijeme, prošlo během uplynulých deseti tisíc let zásadní proměnou, ale naše 

biologické uzpůsobení se však za tak krátký čas nezměnilo v podstatě vůbec. Naši předkové 

odešli z Afriky před méně než 100000 lety a přestali být lovci-sběrači (stali se zemědělci) 

před méně než 10000 lety. Přes 90% evoluce druhu Homo sapiens se odehrávalo v kontextu 

východoafrických savan, po většinu doby jsme byli lovci a sběrači. Naše mysl se tudíž 

vyvinula k řešení problémů, s nimiž se potýkali lovci-sběrači ve východoafrických savanách. 

Toto je jeden ze základních předpokladů, na němž evoluční psychologie staví. 

(Vysvětlete studentům, že zatímco klasický psycholog nebo psychiatr je něco jako doktor 

(lékař), tzn., zabývá se tím, jak jednotlivci prožívají rozmanité situace, řeší individuální 

případy, sestavuje „diagnózy“ a léčí, experimentální či evoluční psycholog je něco jako lékař 

(biolog). Experimentální a evoluční psychologové zkoumají, jaké chování a jaké mentální 

procesy charakterizují lidi obecně. Evoluční psychologie často využívá poznatků 

experimentální psychologie.) 

Stručný a srozumitelný úvod do problematiky evoluční psychologie v česky psané literatuře 

viz např. Evans & Zarate (2002, str. 3–47). Tuto pasáž doporučuji k nastudování. Detailnější 
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úvod viz Barrett et al. (2007, str. 27–43). Informace o experimentální psychologii viz 

Cummins (2003). 

Na tomto místě vyzvěte studenty, aby se pokusili jmenovat různé aspekty lidského chování 

nebo lidské preference, které jsou zjevně ovlivněny působením přírodního výběru (jsou 

produktem evoluční dávné adaptace, byť už nemusí přinášet užitek nebo nemají přílišný 

význam. Studenti mohou jmenovat například lidskou preferenci pro sladká a tučná jídla, 

preference pro krajinu a bydlení, zálibu v počítačových hrách, bulvární média, preferenci pro 

juvenilní (mláděcí) obličejové rysy nebo silnou senzitivitu na sexuální podněty, která je 

využívaná reklamním průmyslem (viz prezentace). 

K dalšímu čtení: 

Více o evoluční a experimentální psychologii v česky psané literatuře: 

Barrett L., Dunbar, R.I.M., 2007. Evoluční psychologie člověka. Portál. 

Cummins, D.D., 2006. Záhady experimentální psychologie. Portál. 

Evans, D., Zarate, O., 2002. Evoluční psychologie. Portál. 

Původní studie o evoluční persistenci chování: 

Coss, R.G., 1993. Evolutionary persistence of ground squirrel antisnake behavior: 

reflections on Burton’s commentary. Ecol. Psychol. 5, 171–194. 

Halpern, L., Blake, R., Hildenbrand, J., 1986. Primal screech. Psychology Today 20, 

68. 

Lahti, D.C., Johnson, N.A., Ajie, B.C., et al., 2009. Relaxed selection in the 

wild. Trends Ecol. Evol. 9, 487–496. 

Rothstein, S.I., 2001. Relic behaviours, coevolution and the retention versus loss of 

host defences after episodes of avian brood parasitism. Anim. Behav. 61, 95–107. 

Více o lidských kognitivních biasech: 

Eibl-Eibesfeldt, I., 1989. Human Ethology,  Aldine de Gruyter, str. 33–39. 

Více o exaptacích: 

Flegr, J., 2005. Evoluční Biologie. Academia, str. 278 a 289. 

Gould, S.J., 1988. Pandin palec. Mladá fronta. 

Rudimenty na Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Vestigiality 

Exaptace na Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Exaptation 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vestigiality
http://en.wikipedia.org/wiki/Exaptation
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Opeření dinosauři na Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Feathered_dinosaur 

Další články o opeřených dinosaurech: http://www.newscientist.com/gallery/finding-

feathered-fossils/1 ; http://www.wired.com/wiredscience/2012/07/feathered-dinosaur-fossil/ 

Více o evolučních příčinách pandemie obezity: 

Duda, P., 2012. Nedostatek fyzické aktivity není hlavní příčinou nadváhy, ukazuje 

studium lovců a sběračů. Vesmír 10. 

Pontzer, H., Raichlen, D.A., Wood, B.M., Mabulla, A.Z.P., Racette, S.B., Marlowe, 

F.W., 2012. Hunter-gatherer energetics and human obesity. PLoS ONE 7, e40503. 

Více o lidské preferenci pro juvenilní (mláděcí) rysy: 

Gould, S.J., 1988. Pandin palec. Mladá fronta, str. 96–106. 

Komárek, S., 2011. Ochlupení bližní. Academia, str. 135–150. 

Sex v reklamě na Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_in_advertising 

 

Část 2 - Jak prosté, milý Wasone! Evoluční základy logického uvažování 

Wasonův výběrový test (jednostranný) 

V této části cvičení řeší variantu úlohy známou jako Wasonův výběrový test (Wason, 1966). 

Tento test byl vytvořen roku 1966 Peterem Wasonem jako test schopnosti logického 

uvažování, nejčastěji byl však používán experimentálními a evolučními psychology ke 

zkoumání zákonitostí lidského uvažování (např. Gigerenzer & Hug, 1992). Wasonův 

výběrový test je testem lidské schopnost ověřit jednoduché podmínečné pravidlo (co je třeba 

ověřit, aby se potvrdilo, že určité pravidlo nebo zobecnění platí). Je koncipován tak, že 

testovanému jsou předloženy vždy čtyři karty a podmínečné pravidlo ve tvaru jestliže A pak 

B. Čtveřice karet reprezentuje možnosti „A“, „ne-A“, „B“ a „ne-B“. K potvrzení platnosti 

vyřčeného pravidla je tak třeba vždy ověřit možnosti „A“ a „ne-B“. 

Zajímavé na Wasonově testu je to, že si v něm lidé vedou mimořádně špatně, pokud je úloha 

prezentována jako abstraktní problém. Jakmile však úloha po dotázaných žádá, aby logicky 

uvažovali o problémech společenské smlouvy, vedou si naopak velmi dobře. Výsledky 

Wasonova testu ukazují, k řešení jakých úkolů se vyvinula lidská schopnost ověřování 

podmínečných pravidel. 

Více o Wasonově výběrovém testu a evoluční interpretaci jeho výsledků v česky psané 

literatuře např. Evans & Zarate (2002, str. 142–150), Cummins (2003, str. 169–170), Barrett 

et al. (2007, str. 366–376). Alespoň jednu z těchto pasáží doporučuji k nastudování před 

provedením experimentu se studenty. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Feathered_dinosaur
http://www.newscientist.com/gallery/finding-feathered-fossils/1
http://www.newscientist.com/gallery/finding-feathered-fossils/1
http://www.wired.com/wiredscience/2012/07/feathered-dinosaur-fossil/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_in_advertising
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Promítněte studentům snímek prezentace prezentující první otázku. Uveďte je do problému 

za pomocí doprovodného textu (viz též poznámky v prezentaci), případně zadání zopakujte, 

text však nepromítejte. 

1) Pracujete jako technik kontrolující kvalitu výroby v závodě vyrábějícím karetní hry. 

Vaším úkolem je kontrolovat, že jsou hrací karty natištěny správně. Které karty 

musíte obrátit, abyste ověřily pravidlo: „Jestliže je na jedné straně karty písmeno D, 

pak je na druhé straně této karty číslo 5.“  

Sdělte studentům, že od začátku vědí, že karty jsou potištěny z obou stran a že každá 

z karet má na jedné straně písmeno a na druhé číslo. Upozorněte studenty, že při ověřování 

pravidla si musí počínat co nejúsporněji a vždy obrátit pouze ty karty, které je obrátit třeba. 

Toto platí pro všechny otázky v úloze. Po té, co studenti uvedou své odpovědi na pracovní 

list, pokračujte k dalším otázkám: 

2) Pracujete jako technik kontrolující kvalitu výroby v závodě vyrábějícím karetní hry. 

Vaším úkolem je kontrolovat, že jsou hrací karty natištěny správně. Které karty 

musíte obrátit, abyste ověřily pravidlo: „Jestliže je na jedné straně karty kruh, pak je 

tato karta z druhé strany žlutá.“ 

3) Jste pracovníkem agentury, která mapuje využívání různých způsobů dopravy na 

pracoviště. Které karty musíte obrátit, abyste ověřily pravidlo: „Zaměstnanci jezdí do 

kanceláře na kole.“ (Jinými slovy: „Jestliže je na jedné straně karty kancelář, pak je 

na druhé straně této karty kolo.“) 

4) Jste zaměstnancem agentury, která mapuje dopravní infrastrukturu a využívání 

různých způsobů dopravy na západním pobřeží USA. Které karty musíte obrátit, 

abyste ověřily pravidlo: „Do Tucsonu se jezdí autem.“ (Jinými slovy: „Jestliže je na 

jedné straně karty Tucson, pak je na druhé straně této karty auto.“) 

5) Pracujete jako bezpečnostní pracovník (vyhazovač) v baru. Vašim hlavním úkolem 

je dohlédnout na to, aby v baru nekonzumovali alkohol nezletilé osoby. Čtyři karty 

představují čtyři zákazníky. Které zákazníky (karty) musíte zkontrolovat, abyste 

ověřily pravidlo: „Pouze zákazník starší 18ti let smí konzumovat alkoholické nápoje.“ 

(Jinými slovy: „Jestliže je na jedné straně karty alkoholický nápoj, pak na druhé straně 

této karty je zákazník starší 18ti let.“) 

6) Pracujete jako vědec, etnograf, studující zvyklosti kmene Atayal, původních 

obyvatel ostrova Formosa (Taiwan). Vašim úkolem je ověřit dodržování dávných 

tradic mezi dnešními obyvateli ostrova. Čtyři karty představují čtyři ženy. Které ženy 

(karty) musíte zkontrolovat, abyste ověřily pravidlo: „Pouze ženy s obličejovým 

tetováním smějí příst tradiční oděvy.“ (Jinými slovy: „Jestliže je na jedné straně karty 

tkaní, pak na druhé straně této karty je žena s tetováním na obličeji.“) 

Po té, co studenti zodpovědí všechny otázky (uvedou své odpovědi na pracovní list) přejděte 
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k vyhodnocení testů. Každý student uvede na pracovní list své odpovědi na jednotlivé 

otázky. Zjistěte, jak odpovídala na jednotlivé otázky celá třída. Proveďte vyhodnocení na 

tabuli (počet nebo procento žáků, kteří odpověděli správně na otázky 1–6). Žáci uvedou 

úspěšnost celé třídy při řešení jednotlivých otázek na pracovní list. 

Očekávatelné výsledky jsou následující: Na otázku 1 a 2 odpověděla správně jen malá část 

studentů. Na otázky 3 a 4 odpovědělo správně o něco víc studentů než na otázky 1 a 2. Na 

otázky 5 a 6 odpověděla výrazná většina studentů správně. (K takovýmto výsledkům dospěli 

psychologové opakovaně ve stovkách studií.) 

Zeptejte se studentů, proč odpovídali tak, jak odpovídali. Zeptejte se studentů, jestli si 

uvědomovali, že všechny otázky představují naprosto stejný typ logického problému, pouze 

jinak formulovaného.  

V úloze je šestkrát po sobě prezentováno podmínečné pravidlo ve tvaru, jestliže A pak B a 

čtveřice karet prezentující (v různém pořadí) možnosti „A“, „ne-A“, „B“ a „ne-B“. K potvrzení 

platnosti podmínečného pravidla je třeba vždy obrátit karty „A“ a „ne-B“. Rozdíl je pouze 

v tom, jakým způsobem je problém prezentován. Otázky 1 a 2 jsou prezentovány jako 

abstraktní problém. Otázky 3 a 4 jsou prezentovány jako nesociální problém reálného života 

(geografický problém transportu). Otázky 5 a 6 jsou prezentovány jako problém společenské 

smlouvy. 

Pokud je to třeba, vraťte se na začátek prezentace a projděte se studenty jednotlivé otázky a 

odpovědi na ně. Případně vysvětlete, proč je nutné obrátit určité karty a jiné nikoli. 

 

Vezměte např. otázku 1. 

1) „Jestliže je na jedné straně karty písmeno D, pak je na druhé straně této karty číslo 5.“  

Pravidlo říká: Jestliže „A“ (na jedné straně karty je písmeno D) pak „B“ (na druhé straně této 

karty je číslo 5). Abychom ověřily, že pravidlo nebylo porušeno, musíme zkontrolovat 

možnosti A (kartu, na které je písmeno A) a „ne-B“ (kartu, na které je číslo 7). 

Podrobně zde: 

Karta 1 (D) - Tuto kartu je nutné obrátit. Je třeba ověřit, jestli je na druhé straně karty číslo 5. 

Karta 2 (E) - Tuto kartu není nutné obrátit. Pravidlo neříká nic o kartách, na kterých je 

písmeno E. 

Karta 3 (5) - Tuto kartu není nutné obrátit. Na kartě je číslo 5 a tudíž už víme, že pravidlo 

nebylo porušeno. Na druhé straně karty může být písmeno D, ale také jakékoli jiné písmeno. 

Karta 4 (7) - Tuto kartu je nutné obrátit. Je třeba ověřit, jestli na druhé straně karty není 

písmeno D, čímž by bylo porušeno pravidlo, že jestliže je na jedné straně karty písmeno D, 

pak je na druhé straně této karty číslo 5. 

 

Tímto způsobem můžete zdůvodnit odpovědi na všechny otázky (viz poznámky 

v prezentaci). Srovnejte například řešení otázek 1 a 5, tak, aby všichni studenti pochopily, že 
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karty prezentují neustále stejný typ logického problému a také princip jeho řešení. 

Nyní přistupte k interpretaci výsledků a k diskusi: 

Zajímavé na Wasonově testu je to, jak mimořádně špatně si v něm lidé vedou. Abstraktní 

úlohy (v tomto testu otázky 1 a 2) obvykle není schopno správně vyřešit 70–90% 

dotázaných. Tyto chyby děláme standardně. Lidé téměř vždy správně určí, že musí obrátit 

kartu „A“, ale neuvědomí si, že musí také obrátit kartu „ne-B“, aby se přesvědčily, že pravidlo 

nebylo porušeno. Namísto toho často obracejí kartu „B“, na jejíž druhé straně však může být 

jak „A“, tak „ne-A“ a pravidlo není porušeno.  

Jakmile však úloha po dotázaných žádá, aby logicky uvažovali o neformálních 

společenských smlouvách, jako jsou povolení, sliby, závazky, hrozby či varování, vedou si 

pozoruhodně dobře. 

Úloha, která pravděpodobně činila studentům nejmenší potíže, byla úloha 5. Úloha 

prezentuje problém společenské smlouvy a její scénář je zasazen do důvěrně známého 

prostředí. Pro většinu z nás je řešení tohoto problému tak snadné, že skoro nevypadá jako 

problém (Cummins, 2003, str. 170). Přitom se jedná o naprosto stejný typ logického 

problému jako v případě otázek 1–4, pouze jinak prezentovaný. Pravidlo říká: Jestliže „A“ 

(zákazník konzumuje alkohol) pak „B“ (zákazník je plnoletý). Abychom ověřily, že pravidlo 

nebylo porušeno, musíme zkontrolovat možnosti „A“ (zákazníka, který konzumuje alkohol) a 

„ne-B“ (zákazníka, který není plnoletý).  

Úlohy 3 a 4, prezentované jako nesociální problém z reálného života (konkrétně geografický 

problém transportu). Tyto úlohy fungují jako určité přemostění mezi čistě abstraktními 

problémy a problémy společenské smlouvy. Různé studie ukazují, že lidé si při řešení těchto 

úloh vedou o něco lépe (ale ne o mnoho lépe) než při řešení abstraktních úloh, zřejmě proto, 

že jsou zasazeny do reálného prostředí a tím nám umožňují o nich snáze uvažovat. Dospěli 

jste ke stejným výsledkům ve Vaší třídě? 

Úloha 6 je variací na test, který provedla Cosmides (1989). V této úloze jsou studenti 

konfrontováni s problémem společenské smlouvy, ale úloha je zasazená do neznámého, 

exotického prostředí a prezentuje pro nás naprosto bizarní pravidlo (pouze ženy, které mají 

na obličeji vytetované vousy, smějí tkát tradiční oděvy). Navzdory této skutečnosti různé 

studie ukazují, že lidé, ať už pocházejí z jakéhokoli kulturního okruhu, nemají s vyřešením 

takové úlohy problém (na rozdíl od například od úlohy 3, které se odehrává v důvěrně 

známém prostředí, ale problém společenské smlouvy neobsahuje). Dospěli jste ke stejným 

výsledkům ve Vaší třídě? 

Výsledky Wasonova testu (a jiných testů, například testu falešné shody okolností) ukazují na 

to, jakým způsobem se vyvinula lidské mysl. Podle psychologů Ledy Cosmidesové a Johna 

Tobyho (Cosmides, 1989) se lidská mysl nevyvinula k řešení abstraktních problémů a 

ověřování porušení podmínečných pravidel (úlohy 1 a 2). V těchto úlohách selháváme i 

v případě, že jsou zasazeny do nám známého kontextu (úlohy 3 a 4). Lidská mysl se patrně 

vyvinula pro odhalování porušení podmínečných pravidel, pokud tyto zahrnují podvádění při 
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sociální směně (úloha 5). Tyto typy úloh řešíme překvapivě rychle a snadno dokonce i tehdy, 

když jsou zasazeny do neznámého kontextu (úloha 6). Výsledky ukazují, jak významnou roli 

při zapojení logického uvažování hraje kontext. Jinými slovy, kognitivní mechanismy, které 

se aktivují při odhalování porušení podmínečných pravidel, jsou „obsahově specifické“, tedy 

jsou aktivovány pouze při řešení problémů, souvisejících se společenskou směnou. To 

napovídá, že schopnost takovýmto způsobem logicky uvažovat se vyvinula ke specifickým 

účelům (jako je dodržování společenských pravidel, odhalování podvodníků apod.) a 

schopnost čistě logického uvažování je spíše vedlejším produktem těchto schopností. 

Schopnost logického uvažování a ověřování podmínečných pravidel, ač je něčím, co dnes 

lidé používají v řadě oblastí (např. matematika, programování, administrativní úkony apod.), 

se původně vyvinula ve zcela odlišném prostředí a k jiným účelům. Konkrétně ve 

společenstvech lovců a sběračů doby kamenné jako adaptace pro orientování se v sociálním 

prostředí. 

 

Wasonův výběrový test (dvoustranný) 

Pro potvrzení významné role, kterou hraje společenský obsah při ověřování porušení 

podmínečných pravidel, proveďte se třídou dvoustranou verzi Wasonova výběrového testu 

(úlohy 7 a 8). V této verzi testu proti sobě stojí dvě skupiny, z nichž každá může podvést 

druhou, na rozdíl od úloh 5 a 6, kde mohla podvádět (tj. porušit podmínečné pravidlo) pouze 

jedna skupina. Tato část úlohy je inspirována experimentem, který provedli Gigerenzer & 

Hug (1992). 

Rozdělte třídu na dvě přibližně stejně velké skupiny. Jednu skupinu pošlete za dveře, druhé 

promítněte úkol číslo 7 v prezentaci a položte jim otázku:  

7) Jste majitel restaurace (zaměstnavatel). Ve Vaší restauraci platí pravidlo, že pokud 

zaměstnanec pracuje o víkendu (v sobotu nebo v neděli) dostane v pracovním týdnu 

den volna. Chcete toto pravidlo zachovat. Máte však podezření, že toto pravidlo bývá 

porušováno. Čtyři karty představují čtyři zaměstnance. Které zaměstnance (karty) 

musíte zkontrolovat, abyste ověřily pravidlo: „Zaměstnanec, který pracuje o víkendu 

(v sobotu nebo neděli) dostane v pracovním týdnu den volna.“ 

Nechte studenty odpovědět na otázku (uvést odpověď na pracovní list). Po té pozvěte do 

třídy zbytek studentů a položte jim stejnou otázku, ovšem z perspektivy zaměstnance:  

7) Pracujete jako obsluha restaurace (zaměstnanec). V restauraci, ve které pracujete, 

platí pravidlo, že pokud zaměstnanec pracuje o víkendu (v sobotu nebo neděli) 

dostane v pracovním týdnu den volna. Zvažujete práci o víkendu a vybrání si volna ve 

všední den, máte však podezření, že toto pravidlo bývá porušováno. Čtyři karty 

představují čtyři zaměstnance. Které zaměstnance (karty) musíte zkontrolovat, abyste 

ověřily pravidlo: „Zaměstnanec, který pracuje o víkendu (v sobotu nebo neděli), 

dostane v pracovním týdnu den volna.“ 

Nechte druhou polovinu studentů odpovědět na otázku (uvést odpověď na pracovní list). Po 
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té tuto část studentů opět pošlete za dveře. Druhé skupině promítněte úkol číslo 8 

v prezentaci a položte jim otázku:  

8) Platí, že ten, kdo instaluje moderní zateplení domu, má nárok na státní dotaci z 

fondu ministerstva ŽP. Zvažujete instalaci zateplení domu a podání žádosti o dotaci. 

Máte však podezření, že toto pravidlo bývá porušováno. Čtyři karty představují čtyři 

majitele nemovitostí. Které majitele nemovitostí (karty) musíte zkontrolovat, abyste 

ověřily pravidlo: „Ten, kdo instaluje moderní zateplení domu, má nárok na státní 

dotaci z fondu ministerstva ŽP.“ 

Nechte studenty odpovědět na otázku (uvést odpověď na pracovní list). Po té pozvěte do 

třídy zbytek studentů a položte jim stejnou otázku, ovšem z perspektivy inspektora 

ministerstva ŽP: 

8) Platí, že ten, kdo instaluje moderní zateplení domu, má nárok na státní dotaci z 

fondu ministerstva ŽP. Pracujete jako inspektor ministerstva ŽP a máte podezření, že 

toto pravidlo bývá porušováno. Čtyři karty představují čtyři majitele nemovitostí. Které 

majitele nemovitostí (karty) musíte zkontrolovat, abyste ověřily pravidlo: „Ten, kdo 

instaluje moderní zateplení domu, má nárok na státní dotaci z fondu ministerstva ŽP.“ 

Vyhodnoťte, jak se lišily odpovědi mezi dvěma skupinami studentů (studenti řešily vždy 

stejný problém společenské smlouvy, pokaždé však z jiné perspektivy).  

Vysvětlete studenům, v čem spočívá rozdíl oproti předchozímu typu Wasonova výběrového 

testu (tj. společenskými smlouvami s jednostrannými a oboustrannými možnostmi 

podvádění, viz prezentace).  

Výsledky předchozích studií ukazují, že lidé při řešení těchto problémů ověřují pravidlo vždy 

tak, aby se ujistily, že skupina, z jejíž perspektivy problém posuzují, není podváděna 

(Gigerenzer & Hug, 1992; Barrett et al., 2007, str. 370). Ověřit pravidlo je možné dvojím 

způsobem. Lidé však zcela totožný logický problém řeší odlišným způsobem v závislosti na 

tom, jak jsou situování do role skupin, kterým hrozí, že budou podvedeny. Lidé volí spíše 

společensky správné odpovědi, než striktně logicky správné odpovědi. 

Proto studenti při řešení otázky 7) pravděpodobně postupovali následovně: 

a) Jako majitelé restaurace kontrolují karty 3 a 4 (aby se přesvědčily, že je zaměstnanci 

nepodvádějí).  

b) Jako obsluhující restaurace kontrolují karty 1 a 2 (aby se přesvědčily, že je zaměstnavatel 

nešidí). 

Při řešení otázky 8) studenti pravděpodobně postupovali následovně: 

 a) Jako potenciální žadatelé o dotaci kontrolují karty 2 a 4 (aby se přesvědčily, že dotační 

program skutečně funguje).  

b) Jako inspektoři ministerstva ŽP kontrolují karty 1 a 3 (aby se přesvědčily, že dotace 
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nejsou zneužívány). 

Lidé reagují velmi citlivě na možnost, že by mohli být někým podvedeni (byť jde o možnost 

čistě hypotetickou). Bezmála automatická reakce na změnu perspektivy dále potvrzuje teorii, 

že lidská mysl se vyvinula k odhalování podvodů při sociální směně. 

 

Test odhadování pravděpodobnosti a test klamné shody okolností 

Následující dvojice usuzovacích úloh má za cíl ukázat studentům, jak (a proč) se dopouštíme 

chyb při odhadování pravděpodobnosti (a zvlášť v sociálním kontetu). První úloha je 

převzatá z Cummins (2006, str. 192–194), a odvozená od experimentu, který provedli 

Kahneman & Tversky (1982). Druhá úloha je upravenou verzí kognitivně-psychologického 

experimentu známého jako ”Linda Problem” nebo též ”Conjunction fallacy” (do češtiny by se 

to dalo přeložit jako „klamná shoda okolností“). Jde o označení situace, kdy lidé nesprávně 

předpokládají, že soubor specifických vlastností je pravděpodobnější, než jediná, obecnější 

vlastnost (Tversky & Kahneman, 1982).   

Promítněte studentům dvojici otázek v prezentaci a nechte je odpovědět na položené otázky 

(uvést odpovědi na pracovní list) 

Co dělá Jan a Petr? 

Skupina psychologů vyzpovídala a provedla osobnostní testy 70 inženýrů a 30 

právníků, úspěšných ve svých oborech. Na základě shromážděných informací pak 

tito psychologové sestavili stručné popisy všech testovaných osob. V prezentaci 

naleznete dva popisy, náhodně vybrané ze stovky dostupných charakteristik.  

Pro každý z popisů uveďte pravděpodobnost od 0 do 100 procent, že popisovaná 

osoba pracuje jako inženýr: 

1) Jan je padesátiletý muž. Je všeobecně konzervativní, pečlivý a ctižádostivý. 

Nezajímá se o politiku ani o sociální otázky a většinu svého volného času tráví svými 

koníčky, mezi něž patří kutilství, modelářství a luštění křížovek. 

2) Petrovi je třicet let. Žije s přítelkyní a je bezdětný. Muž značných schopností, 

vysoce motivovaný, má dobré předpoklady pro to být ve svém oboru úspěšným. Mezi 

svými kolegy je oblíben. 

Po přečtení první otázky nechte studenty odpovědět na otázku (uvést odpovědi na pracovní 

list). Přejděte ke druhé otázce. 

Co dělá Marie? 

Marii je 30 let, je svobodná a bezdětná. Je samostatná, průbojná, neústupná a velmi 

inteligentní. Narodila se v Chomutově, v severních Čechách, vystudovala na 

Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor Zoologie 

obratlovců. Jejími nejoblíbenějšími skupinami živočichů jsou šelmy, kopytníci a 



 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky. 

14 

hlodavci. Diplomovou práci sepsala na téma Evoluce chování jelenovitých. Rovněž se 

zabývala etologií vzácných jelenů bělohubých, jejich chování studovala v Zoo v Ústí 

nad Labem. Zajímá se o zoologii, jejím hlavním koníčkem je fotografování zvířat. Je 

rovněž velmi zdatnou kreslířkou. Věnuje se zejména paleontologické rekonstrukci. 

Své kresby vymřelých zvířat příležitostně publikuje v přírodovědných časopisech. 

Níže jsou uvedena čtyři tvrzení o Marii. Ohodnoťte, jak je každé z těchto tvrzení 

pravděpodobné (v porovnání s jiným tvrzením). Seřaďte je od postupně od 

nejpravděpodobnějšího (1) po nejméně pravděpodobné (4): 

1) Marie je vyučující na Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

2) Marie je pracovnicí MěÚ v Českých Budějovicích. 

3) Marie je pracovnicí MěÚ v Českých Budějovicích a zajímá se o zoologii. 

4) Marie je majitelkou menší realitní kanceláře. 

 

Po přečtení druhé otázky nechte studenty odpovědět na otázku (uvést odpovědi na pracovní 

list). Přejděte k vyhodnocení a diskusi. 

Zeptejte se studentů, jak odpovídali na první otázku ohledně povolání Jana a Petra (kdo 

odpovídal, že Jan je spíše inženýr, kdo odpovídal, že Petr je spíše inženýr). Většina studentů 

nejspíš odpoví, že Jan je s vysokou pravděpodobností inženýr, ale že Petr je spíše právník, 

nebo že by mohl být jak inženýr, tak právník. Zeptejte se studentů, z čeho tak usoudily. 

Studenti budou nejspíš odpovídat, že Petrův popis odpovídá spíše popisu právníka. Tato 

odpověď je však chybná. Jak Jan, tak Petr jsou s vysokou pravděpodobností (přesně 70%) 

inženýři, bez ohledu na jejich osobnostní charakteristiky (viz prezentace).  

(Někteří studenti mohou správně odpovědět, že jak Jan, tak Petr jsou s velkou 

pravděpodobností inženýři, ale usoudit tak na základě osobnostních charakteristik. Například 

usoudí na to, že Petr je spíše inženýr z toho, že je oblíbený mezi svými spolupracovníky, což 

se může zdát netypické pro právníka apod. I taková odpověď je ovšem v zásadě špatná.) 

Vysvětlete studentům, v čem a proč se dopustily chyby. Vysvětlete jim, že „Matematika je pro 

nás těžká, protože je nepřirozená“ (viz Cummins 2006, str. 189–192). Lidé mají tendenci činit 

chyby ve formálním logickém uvažování, pokud je v rozporu s evolučně vzniklými procesy 

kategorizace. Dopouštíme se chyb, když se náš sklon kategorizovat jevy střetává s potřebou 

formální, kvantitativní úvahy.  

Úloha o Janovi a Petrovi říká, že ve vzorku je více než dvakrát tolik inženýrů než právníků. 

Dva náhodně vybrané popisy proto s velkou pravděpodobností patří inženýrům (ve 

skutečnosti je pravděpodobnost pokaždé 70%). Přesto studenti ve svých odpovědích 

zmíněný poměr zanedbali. 

Vysvětlete studentům, že většina lidí ignoruje informaci o výchozím poměru a místo toho 

odpovídá na jinou otázku, než jaká byla položena: Do jaké míry uvedená osobnostní 

charakteristika odpovídá stereotypu (vytvořené kategorii) pro právníky nebo inženýry. Proč 

ignorujeme výchozí poměr? Pravděpodobně proto, že v reálném životě takovou informací 



 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky. 

15 

nikdy nedisponujeme. Naše mysl není uzpůsobena pro práci s tímto typem informací. Naproti 

tomu je velmi dobře uzpůsobena pro zobecňování, vytváření kategorií a stereotypů (např. 

když máme my nebo někdo z našeho okolí jednu či dvě špatné zkušenosti se psi, dojdeme 

k závěru, že všichni psi jsou zlí). Proto máme problém potlačit kategorizační myšlení 

(předsudky a stereotypy) a vzít v potaz informaci o výchozím poměru. 

Přejděte k vyhodnocení druhé otázky. Zeptejte se studentů, jak ohodnotily pravděpodobnost 

jednotlivých tvrzení o Marii (jak je seřadily od nejpravděpodobnějšího po nejméně 

pravděpodobné). V odpovědích většiny studentů bude tvrzení 3 (Marie je administrativní 

pracovnicí zajímající se o biologii) hodnoceno jako více pravděpodobné, než tvrzení 2 (Marie 

je administrativní pracovnicí). Studenti nejspíš seřadí tvrzení v pořadí 1, 3, 2, 4 nebo 3, 2, 1, 

4. Tvrzení 1 bude nejspíš posuzováno jako pravděpodobnější, než tvrzení 4. Zeptejte se 

studentů, proč odpovídali právě takto. Studenti nejspíš odpovědí, že z uvedené 

charakteristiky Marie vyplývá spíše to, že pracuje v zaměstnání přímo souvisejícím s biologií 

(nejspíš je zaměstnaná jako pedagog na univerzitě) a pokud je administrativní pracovnicí, 

pak jistě takovou, která se zajímá o biologii. Tato odpověď je chybná. To, že Marie je 

úřednicí s nezvyklými koníčky nemůže být nikdy pravděpodobnější, než to, že je úřednicí. 

To, že osoba v sobě spojuje dvě vlastnosti, kdy druhá vlastnost je navíc podmíněná první 

z nich, nemůže být pravděpodobnější než to, že má jedinou, obecnější vlastnost.) 

Studenti volí své odpovědi na základě kategorizačního myšlení, nikoli na základě 

matematické pravděpodobnost, protože jsou zmateni společenským obsahem informace. 

Tak jako v případě úlohy o Janovi a Petrovi lidé odpovídají na jinou otázku, než jaká je jim 

položena: Které z nabízených tvrzení co nejlépe a co nejúplněji vystihuje naši představu o 

Marii, vytvořenou na základě její charakteristiky. Lidé se snaží co nejvíce využít informaci se 

sociálním obsahem, pokud je k dispozici, naopak často zcela zanedbají jiné druhy nabízené 

informace.  

Stejně jako v případě Wasonova výběrového testu se tak ukazuje, že lidé nejsou (od přírody) 

nijak zvlášť dobří ve striktně logickém uvažování. Naše mysl se vyvinula ke specifickým 

účelům (dodržování společenských pravidel, odhalování podvodníků, zobecňování a 

odhadování povahy ostatních lidí) a ve specifickém kontextu (sociální interakce) a abstraktní 

logika je spíše vedlejším produktem těchto schopností. 

 

K dalšímu čtení: 

Více o Wasonově výběrovém testu a evoluční interpretaci jeho výsledků: 

Barrett L., Dunbar, R.I.M., 2007. Evoluční psychologie člověka. Portál, str. 366–376. 

Cummins, D.D., 2006. Záhady experimentální psychologie. Portál, str. 169–170. 

Evans, D., Zarate, O., 2002. Evoluční psychologie. Portál, str. 142–150. 

Více o problému Jana a Petra (odhadování pravděpodobnosti): 
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Cummins, D.D., 2006. Záhady experimentální psychologie. Portál, str. 192–194. 

Původní studie: 

Gigerenzer, G., Hug, K., 1992. Domain-specific reasoning: Social contracts, cheating, 

and perspective change. Cognition, 43, 127–171. 

Kahneman, D., Tversky, A., 1982. Variants of uncertainty. Cognition 11, 143–157. 

Tversky, A., Kahneman, D., 1982. Judgments of and by representativeness. In: 

Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A. (Eds.), Judgment Under Uncertainty: Heuristics 

and Biases. Cambridge University Press, Cambridge. 

Wason, P.C., 1966. Reasoning. In: Foss, B.M. (Ed.), New Horizons in Psychology. 

Penuin, Harmondsworth. 

Problém klamné shody okolností na Wikipedii: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Conjunction_fallacy 

Problém klamné shody okolností na Philosophy experiments: 

http://www.philosophyexperiments.com/mary/Default.aspx 

Otázka 6 (Dodržování tradic na ostrově Formosa“) je inspirovaná skutečnými zvyklostmi 

původních obyvatel dnešního Taiwanu. Reportáže o obličejovém tetování žen kmene Atayal: 

http://www.youtube.com/watch?v=HDmUU6oU9ws 

http://www.youtube.com/watch?v=Sb7lpPExDWU&feature=relmfu 

 

Část 3 - Matoucí úsečky a matoucí názory - člověk pod vlivem prostředí 

Aschův Test konformity 

V této části cvičení řeší studenti sérii usuzovacích problémů, variantu úlohy známou jako 

Aschův test konformity (Asch, 1955). Test spočívá v porovnávání délek zobrazených čar, 

případně porovnávání tvaru trojrozměrných objektů. Test je prezentován jako „test vidění“, ve 

skutečnosti se však jedná o sociální experiment s nátlakem okolí, jehož smyslem je ukázat, 

do jaké míry mají lidé sklony nechat se ve svém úsudku ovlivnit kolektivním míněním. Test 

konformity ukazuje, že „jakmile je ve hře sociální tlak, nevěříme (alespoň navenek) vlastním 

očím“ (Cummins 2003, str. 22).   

Více o Aschově testu konformity a podobných testech v česky psané literatuře např. 

Cummins (2003, str. 15–35). Tuto pasáž doporučuji k nastudování před provedením 

experimentu se studenty. 

Design experimentu je následující: Ze třídy je vybráno 6-8 žáků, kteří jsou usazeni do lavic 

v přední řadě a to v takové vzdálenosti od projekčního plátna, aby rozdíly v délce 

promítaných čar byly jasně patrné, ne však tak blízko, aby položené otázky byly zcela 

http://en.wikipedia.org/wiki/Conjunction_fallacy
http://www.philosophyexperiments.com/mary/Default.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=HDmUU6oU9ws
http://www.youtube.com/watch?v=Sb7lpPExDWU&feature=relmfu
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triviální. Zbytek studentů je usazen v lavicích za nimi. Všichni až na jednoho z vybraných 

studentů jsou ve skutečnosti tajnými spolupracovníky testujícího (pedagoga), kteří na 

položené otázky odpovídají podle předem připraveného zadání, ve většině případů záměrně 

špatně. Jeden student v experimentu figuruje jako naivní testovaný objekt. Tento student je 

v přední řadě posazen jako druhý z kraje, na každou otázku odpovídá jako předposlední. 

Následující video je velmi instruktivní: http://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA 

Klíčové je zajistit, aby naivní testovaný nevěděl, jaký je pravý smysl testu a netušil, že ostatní 

studenti, odpovídající nahlas (spolupracovníci testujícího), se jej snaží svými odpověďmi 

zmást. V ideálním případě by neměl vědět, že byl na své místo (předposlední v řadě) 

posazen záměrně. Mělo by to vypadat tak, že tato židle by na něj prostě „zbyla“. Stejně tak 

zbytek třídy, usazený v lavicích za nimi, by neměl vědět, jaký je pravý smysl experimentu. Je 

proto nutné se domluvit se spolupracovníky předem, před provedením experimentu, a 

zajistit, aby na otázky odpovídali podle návodu, ale přitom uvěřitelným způsobem. To lze 

zajistit tak, že první spolupracovník v řadě (posazený nejdál od naivního testovaného) 

dostane odpovědi předtištěné na „taháku“ a ostatní po něm opakují jeho odpovědi. 

  

Test probíhá následovně: Sdělíte žákům, že provádíte „test vidění“. Promítněte pokusným 

osobám (spolupracovníkům a naivnímu testovanému) a zbytku studentů ve třídě, usazeným 

v lavicích za nimi snímek 1 a položte otázku: „Která ze svislých čar na kartě vpravo je stejně 

dlouhá jako čára na kartě vlevo?“ Nechte studenty v přední řadě postupně nahlas odpovědět 

na položenou otázku. Studenti usazení v lavicích za nimi odpovídají na jednotlivé otázky 

písemně. Někdo (pedagog nebo student) musí zapisovat odpovědi naivního testovaného. Po 

té, co všichni studenti v řadě odpoví na otázku a zbylí studenti uvedou své odpovědi na 

pracovní list, přejděte k následujícímu snímku prezentace a položte následující otázku. 

Položené otázky(viz prezentace): 

1–12 Která z čar je stejně dlouhá jako čára vlevo? 

13 Čára C je ve srovnání s čarou vlevo a) kratší, b) delší, c) stejně dlouhá. 

14 Čára B je ve srovnání s čarou vlevo a) kratší, b) delší, c) stejně dlouhá. 

http://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA
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15 Čára A je ve srovnání s čarou vlevo a) kratší, b) delší, c) stejně dlouhá. 

16–18 Jsou zobrazené 3D objekty totožné? 

 

Na otázky 4–6 a 7–18 odpovídají spolupracovníci testujícího záměrně špatně. Tabulku 

odpovědí je možné vytisknout a dát ji (jako tahák) tomu spolupracovníkovi, který odpovídá 

jako první. Ostatní spolupracovníci pak na otázky odpovídají stejně. 

 

Otázka Odpověď 

1 B 

2 A 

3 C 

4 A 

5 B 

6 A 

7 B 

8 C 

9 B 

10 A 

11 B 

12 C 

13 

stejně 
dlouhá 

14 delší 

15 

stejně 
dlouhá 

16 NE 

17 ANO 

18 NE 

Nyní přistupte k vyhodnocení výsledků a k diskusi: 

Aschův test konformity byl proveden nesčetněkrát v různých podobách a s různým 

nastavením. Výsledky všech těchto testů jsou poměrně překvapivé a velmi konzistentní. Více 

jak 2/3 účastníků experimentu obvykle přizpůsobí svůj odhad odhadům ostatních alespoň 

jednou, zhruba třetina účastníků se přizpůsobí pokaždé! 

I při experimentu probíhajícím ve třídě se tak dá očekávat, že naivní testovaný se přizpůsobí 

a bude na některé otázky odpovídat stejně jako spolupracovníci, přestože mnohé z jejich 

odpovědí jsou zjevně špatně. Promítněte snímek s odpověďmi a proveďte vyhodnocení 

experimentu. V kolika případech se naivní testovaný dopustil chyby tím, že odpovídal stejně 

jako spolupracovníci? 

Bylo zjištěno, že konformita roste s dvojznačností situace či s obtížností úkolu (když jsou 

čáry téměř stejně dlouhé). U těžkých otázek máme spíše sklon spolehnout se na názor 

ostatních. Při testu konaném ve třídě lze předpokládat konformní odpovědi spíše u těžkých 

otázek (např. 4, 5, 10, 15 nebo 16) a méně u snadných otázek (např. 7, 8, 9, 11, nebo 18). 

Zjistily jste při experimentu konaném ve třídě větší sklon odpovídat ve shodě se 

spolupracovníky u těžších otázek? 
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Testovaným osobám zpravidla nějaký čas trvá, než se poddají tlaku skupiny, nakonec se 

však většina z nich uchýlí ke konformním odpovědím. Zjistily jste při experimentu konaném 

ve třídě, že naivní testovaný odpovídal častěji ve shodě se spolupracovníky u otázek 

s vyšším pořadovým číslem? 

V provedených testech bylo zjištěno, že konformita odpovědí výrazně klesá, pokud testovaní 

nejsou nuceni říkat své odpovědi nahlas, ale mohou odpovídat písemně. Dá se očekávat, že 

studenti, kteří odpovídali písemně, měli výraznou většinu odpovědí správně (přestože 

nejspíš seděli ve větší vzdálenosti od projekčního plátna). Kolika chyb se dopustili studenti, 

kteří odpovědi psali na pracovní list? 

Z předchozích experimentů a následného dotazování testovaných vyplývá, že existují dva 

typy konformity: tzv. informační konformita (věříme skupině nebo tomu, čemu věří ostatní) a 

tzv. normativní konformita (bojíme se odsudku ze strany skupiny a jednáme v souladu s ní, 

přestože si myslíme něco jiného). Zeptejte se naivního testovaného, proč odpovídal 

způsobem, jakým odpovídal. Byl přesvědčen o správnosti odpovědí spolupracovníků nebo 

odpovídal konformně, protože mu bylo nepříjemné nesouhlasit se všemi ostatními? Jak se 

při provádění testu cítil? Pokud odpovídal v rozporu s ostatními (nonkonformně), bylo to 

proto, že věřil vlastnímu úsudku navzdory ostatním nebo odhalil, v čem experiment spočívá? 

Diskutujte se studenty o tom, co může nadále ovlivňovat odpovědi testovaných v testech 

konformity. Studenti by mohli odpovědět, v souladu s výše uvedeným, že náročnost úlohy (u 

těžších otázek jsou sklony ke konformitě silnější) a jejich počet (někteří lidé přestanou věřit 

vlastním očím až po nějakém čase). Studenti mohou také odpovědět, že roli hraje sociální 

status odpovídajících. Pokud je mezi spolupracovníky vůdčí osobnost nebo nadřízený, bude 

mít naivní testovaný silnější sklon ke konformitě. (Toto skutečně platí, přestože pointou 

Aschova experimentu je to, že se přizpůsobujeme, i když ve skupině žádná mocenská 

postava není. Konformita není totéž, co poslušnost.) Stejně tak hraje roli sociální soudržnost. 

Přátelé a příbuzní měli silnější sklony k tomu, navzájem přizpůsobovat své odhady. Studenti 

mohou také odpovídat, že roli hraje fyzická atraktivita spolupracovníků (ta skutečně zvyšuje 

sklony odpovídat konformně). Studenty může také napadnout, že konformita by se snížila, 

pokud by měl naivní testovaný ve skupině jednoho „partnera“ (tj. kdyby neodpovídali špatně 

úplně všichni, ale třeba jen sedm spolupracovníku z osmi). Že tento efekt skutečně funguje 

lze při experimentu konaném ve třídě ověřit (viz modifikace úlohy). 

Diskutujte se studenty o důsledcích konformity pro každodenní život, o ponaučení, 

plynoucích s výsledků Aschových (i jiných) experimentů a prospěšnosti í možných 

nebezpečích sociální konformity. Inspirace k diskusi viz Cummins (2003, str. 15–35) a 

dodatečné zdroje pro tuto sekci. 

Konformita může být velmi užitečnou vlastností. U zvířat se vyskytuje často a uplatňuje se 

například při výběru partnera (Teorie sexy synů je v podstatě evolučně vynucené konformita 

při výběru sexuálního partnera) nebo při reakci na neznámou hrozbu. Často je velmi užitečné 

spolehnout se na úsudek druhých a ušetřit tak čas a úsilí. V lidské společnosti konformita 

umožňuje řešit poklidně řadu situací a vnáší do světa prvek jistoty a předvídatelnosti. 
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Zeptejte se studentů, k čemu je dobrá konformita v každodenním životě (Usnadňuje 

interakce s neznámými lidmi, umožňuje v klidu si vystát frontu u pokladny, apod.). Naše silné 

sklony ke konformitě se však projevují i v oblastech lidského chování a rozhodování, kde by 

konformita jednoduše neměla hrát roli. Zeptejte se studentů, ve kterých situacích může být 

konformita na škodu. 

Lidské sklony ke konformním odpovědím se mohou projevovat takřka denně při školním 

vyučování. Neochota studentů více interagovat s pedagogem během vyučování má i tuto 

příčinu. Žáci, kteří si nejsou jisti odpovědí nebo svým dotazem, se často nehlásí proto, že se 

nehlásí nikdo jiný. Stejně tak opisování při testech má tuto příčinu (studenti od sebe 

koneckonců často opisují nesprávné odpovědi). 

Naše sklony ke konformitě mají však i vážnější důsledky. Příbuzný fenomén mající kořeny 

v lidských sklonech ke konformnímu jednání je obecná pasivita přihlížejících. Ke všeobecné 

apatii dochází nikoli navzdory velkému počtu svědků tragické události, ale právě kvůli němu. 

Apatie přihlížejících je určitým typem pasivní konformity. Různé experimenty odhalily, že 

pravděpodobnost poskytnutí pomoci (po nehodě) klesá s tím, jak počet svědků nehody roste. 

Zeptejte se studentů, čím si myslí, že je toto způsobeno. 

Ve skutečnosti existují dva hlavní faktory (příčiny): 

1) Tzv. pluralitní ignorance: Už přítomnost ostatních má člověka k tomu, aby danou situaci 

posoudil jako „situaci nevyžadující zásah“. Lidé uvěří, že „věci jako tahle se nestávají jen tak 

za denního světla, když je kolem tolik lidí. Neschopnost druhých patřičně zareagovat nás má 

k tomu, abychom „nevěřily vlastním očím“. Stejně jako v Aschových experimentech se jedna 

osoba přizpůsobuje reakcím (zde absenci reakce) ostatních osob. 

2) Tzv. rozptýlení zodpovědnosti. Ani jedna osoba se necítí zodpovědná za vyřešení krizové 

situace. Jelikož se v okolí nacházejí i jiní lidé, předpokládáme, že někdo jiný pomůže nebo 

už pomohl. Roli hraje opět konformita – snaha nevyčnívat -  předpokládáme, že někdo jiný je 

lépe kvalifikovaný k tomu, aby pomohl. 

Zeptejte se studentů, jaká ponaučení z toho plynou. Jak se nejlépe zachovat. Studenti 

mohou navrhnout, že jako oběť musíme jednat adresně. Křičet „Pomoc!“ nestačí. Musíme 

situaci popsat a přímo oslovit konkrétní přihlížející: „Vy zavolejte policii!“ a podobně. Dále by 

měli říct, že jako přihlížející nesmíme příliš dbát na to, co dělají ostatní, ale vyhodnotit situaci 

sami za sebe. Není možné dopustit, aby nás přítomnost dalších lidí motivovala k 

vyhodnocení našeho zásahu jako nežádoucího. Je třeba jednat zodpovědně. 

Poučení se zrovna tak týká i názorů a přesvědčení! Lidé nejsou schopni rozlišovat mezi 

názorem vysloveným jednou více lidmi a vícekrát jednou a týmž člověkem. Obojí však 

vytváří tlak na konformitu. 

 

Müller-Lyerova iluze 
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Na závěr cvičení je možné studenty otestovat na náchylnost k tzv. Müller-Lyerově iluzi. 

Promítnete studentům dvojici úseček (se šipkami směřujícími dovnitř a vně) a požádáte je, 

aby určily (uvedli odpovědi na pracovní list), která z těchto úseček je delší. Poté přistupte 

k vyhodnocení a interpretaci výsledků.  

Kolika studentům připadala úsečka a) delší, než úsečka b)? Kolik studentů správně 

odpovědělo, že obě úsečky jsou stejně dlouhé?  

Müller-Lyerova iluze je optický klam kdy se dvojice stejně dlouhých úseček (šipek) jeví jako 

různě dlouhé. Někteří lidé mají tendenci vidět v těchto úsečkách zachycení trojrozměrného 

prostoru (viz prezentace). Bylo zjištěno, že náchylnost k této iluzi se liší mezi lidskými 

populacemi a že rámci těchto populací propadají Müller-Lyerově iluzi nejčastěji lidé, žijící 

v městském prostředí. Náchylnost této iluzi je tedy důsledkem života v prostředí plném rohů 

a ostrých hran. Müller-Lyerova iluze tak ukazuje, že dokonce i fundamentální aspekty 

lidského vnímání jsou ovlivněny prostředím, ve kterém vyrůstáme (viz Cummins 2003, str. 

59–60). 

K dalšímu čtení: 

Více o tom, jak druzí ovlivňují naše chování a rozhodování: 

Cummins, D.D., 2006. Záhady experimentální psychologie. Portál, str. 15–35. 

Původní studie: 

Asch, S.E., 1955. Opinions and social pressure. Scietific American 193, 31–35.  

Dokument o Aschově experimentu na youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA 

Přednáška o testech konformity na youtube: http://www.youtube.com/watch?v=TrNIuFrso8I 

Více o teorii sexy synů: 

Flegr, J., 2005. Evoluční Biologie. Academia, str. 278 a 289. 

Teorie sexy synů na wikipedii http://en.wikipedia.org/wiki/Sexy_son_hypothesis 

Více o Müller-Lyerově iluzi: 

Cummins, D.D., 2006. Záhady experimentální psychologie. Portál, str. 59–60. 

Müller-Lyerova iluze na Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCller-Lyer_illusion 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA
http://www.youtube.com/watch?v=TrNIuFrso8I
http://en.wikipedia.org/wiki/Sexy_son_hypothesis
http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCller-Lyer_illusion
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Možné modifikace úlohy: 

Wasonův výběrový test (část 2): Abyste zamezily podezření, že rozdíl v úspěšnosti řešení 

jednotlivých otázek spočívá v tom, že se studenti se během postupného kladení otázek 

úlohu „naučí“, je možné pořadí otázek obrátit a prezentovat nejprve problémy společenské 

smlouvy (otázky 5 a 6) a následně abstraktní problémy (otázky 1 a 2). Případně je možné 

třídu rozdělit na dvě skupiny a jednu nechat řešit úlohy 5 a 6 (problémy společenské 

smlouvy) a druhou úlohy 3 a 4 (geografické problémy transportu). 

Aschův test konformity (část 3): Při opakování testu s jinou třídou nebo s jiným naivním 

testovaným můžete provést změnu ve složení spolupracovníků, spočívající v tom, že 

studentovi, který odpovídá sám za sebe, poskytnete „partnera“, tj. studenta, který odpovídá 

jinak než spolupracovníci. Partner může odpovídat správně nebo může odpovídat špatně, 

jeho odpovědi by se však měli lišit od špatných odpovědí spolupracovníků. Provedené studie 

ukazují, že už jen jediná osoba, jejíž odpovědi jsou v rozporu s odpověďmi spolupracovníků, 

zásadně sníží počet konformních odpovědí naivního testovaného. 
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Cummins, D.D., 2006. Záhady experimentální psychologie. Portál. 

Eibl-Eibesfeldt, I., 1989. Human Ethology,  Aldine de Gruyter. 
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Pracovní list BOV Co nám říká evoluce o nás samotných 
 

Část 1    

Uveďte příklady rudimentů (zakrnělých, již nepoužívaných struktur či chování u zvířat nebo lidí): 

  
 
 

  
  
 
 

  

Uveďte příklady exaptací (struktur, chování či schopností, které se vyvinuly k jinému účelu, než k jakému jsou nyní používány): 

 
  
 

      

Uveďte příklady lidského chování, vnímání světa, preferencí apod., zjevně ovlivněných naší evoluční minulostí: 

  
 
 

      

 

Část 2 
 

   

Otázka (scénář) Kdo jste? Odpověď (obrátit karty) Vyhodnocení (třída) 

1 - Karty (písmena a čísla) technik 
  

2 - Karty (tvary a barvy)  technik 
  

3 - Cesty do kanceláře statistik 
  

4 - Cesty do Tusconu statistik 
  

5 - Konzumace alkoholu vyhazovač 
  

6 - Dodržování tradic etnograf 
  

Otázka (scénář) Kdo jste? Odpověď (obrátit karty) Vyhodnocení (třída) 

7 - Den volna 
   

8 - Zelená úsporám 
   

 
 
 

   

Otázka Tvrzení Odpověď (pravděpodobnost) Vyhodnocení (třída) 

Co dělá Jan a Petr? Petr je inženýr 
  

  Jan je inženýr 
  

Otázka Odpověď (pořadí tvrzení podle pravděpodobnosti) Vyhodnocení (třída) 

Co dělá Marie?       
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Část 3 
 

   

Otázka Odpověď (zakroužkujte) Vyhodnocení (úspěšnost: Vaše; testovaného; písemně odpovídajících) 

1 A          B          C     

2 A          B          C     

3 A          B          C     

4 A          B          C     

5 A          B          C     

6 A          B          C     

7 A          B          C     

8 A          B          C     

9 A          B          C     

10 A          B          C     

11 A          B          C     

12 A          B          C     

13 kratší;   delší;   stejná     

14 kratší;   delší;   stejná     

15 kratší;   delší;   stejná     

16 ANO          NE      

17 ANO          NE      

18 ANO          NE      

 

 

Otázka Odpověď Vyhodnocení (úspěšnost třídy) 

 

Která z čar je delší? 
      

        

 

 

 


