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O autorovi

Robert B. Cialdini je profesorem psychologie a členem správ-
ní rady na Arizonské státní univerzitě (Arizona State Univer-
sity), kde mu bylo také uděleno právo věnovat se vědeckému 
výzkumu. Bakalářský, magisterský a doktorský titul v oboru 
psychologie obdržel na Wisconsinské univerzitě (University of 
Wisconsin), univerzitě Severní Karolíny (University of North 
Carolina), respektive na Kolumbijské univerzitě (Columbia 
University). V minulosti byl prezidentem Společnosti pro osob-
nostní a sociální psychologii (the Society of Personality and 
Social Psychology).

Svůj dlouhodobý zájem o složité otázky sociálních vlivů 
přičítá skutečnosti, že byl vychováván v čistě italské rodině 
v převážně polské čtvrti v původně německém městě (Mil-
waukee) v celkově zemědělském státě.
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Předmluva

Původní verze knihy Vliv byla určena laickému čtenáři a z tohoto důvodu jsem se snažil na-
psat ji poutavě. V pozdějších vydáních jsem styl vyprávění ponechal nezměněn, ale předklá-
dám navíc pro svá tvrzení důkazy na základě výzkumů a také doporučení a závěry. Přestože 
fakta obsažená v knize Vliv jsou všemožně oživována a podpírána, například rozhovory, 
citáty a systematickým osobním pozorováním, jejich základem je kontrolovaně prováděný 
psychologický výzkum. Díky tomu se čtenář může spolehnout na to, že se nejedná o knihu 
„populární“ psychologie, ale o práci, která je vědecky podložena. Pozdější vydání obsahují 
také nové a aktualizované materiály, shrnutí každé kapitoly a otázky a úkoly ke studiu, které 
ještě zvyšují užitečnost knihy.

Potenciální atraktivita tohoto vydání spočívá v jeho schopnosti posloužit jako zábavná, 
praktická, ale zároveň vědecky podložená práce. Stejně tak může kniha být důkazem toho, 
že i jevy, které se často jeví jako suchopárná věda, se mohou při vhodném podání ukázat 
jako živé, užitečné a blízké konkrétním životům všech čtenářů.

Komentář k pátému americkému vydání knihy
Od posledního vydání knihy Vliv již uplynul nějaký čas. V tomto mezidobí se odehrály 
určité věci, které si zasluhují objevit se v této nové edici. Především, dnes víme o procesu 
ovlivňování více než dříve. Studie zaměřené na přesvědčování, podvolování se a změny 
pokročily a stránky, které budou následovat, jsem přizpůsobil tak, aby tento postup refl ek-
tovaly. Kromě celkové aktualizace materiálů jsem věnoval mimořádnou pozornost tomu, 
abych zachytil aktuální podobu masové kultury a nových technologií a také abych prozkou-
mal sociální vlivy mezi různými kulturami – jak podobně nebo rozdílně proces ovlivňová-
ní funguje v různých lidských komunitách. Také jsem rozšířil část, která obsahuje reakce 
předchozích čtenářů.

Tato část je zaměřena na zkušenosti jedinců, kteří četli Vliv, všimli si, jak na ně (nebo 
pro ně) působil některý z principů v určitém konkrétním případě, a popsali mi tu událost. 
Jejich popisy, které se v každé kapitole objevují v oddílu „Ohlasy čtenářů“, názorně demon-
strují, jak snadno a často se v našem každodenním životě můžeme stát obětí ovlivňování. 
Nyní zde najdete dvakrát více příběhů z první ruky, ukazujících, jak lze principy zachycené 
v této knize využít v obchodním i osobním životě.

Celá řada lidí zasluhuje a má můj vděk za to, že pomohli knize na svět. Někteří z mých 
akademických kolegů si přečetli celý rukopis v jeho prvotní podobě a poskytli mi zasvěcený 
komentář, čímž výrazně zkvalitnili jeho pozdější verze. Jsou to Gus Levine, Doug Kenrick, 
Art Beaman a Mark Zanna. První verzi si navíc přečetlo několik mých příbuzných a přátel 
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– Richard a Gloria Cialdiniovi, Bobette Gorden a Ted Hall –, kteří mi nabídli nejen tolik 
potřebnou citovou podporu, ale také zásadní bystré komentáře.

Další, větší skupina lidí mi poskytla užitečné rady v konkrétních kapitolách či u více ka-
pitol: Todd Anderson, Sandy Braver, Catherine Chambers, Judi Cialdini, Nancy Eisenberg, 
Larry Ettkin, Joanne Gersten, Jeff  Goldstein, Betsy Hans, Valerie Hans, Joe Hepworth, Holly
Hunt, Ann Inskeep, Barry Leshowitz, Darwyn Linder, Debbie Littler, John Mowen, Igor 
Pavlov, Janis Posner, Trish Puryear, Marilyn Rall, John Reich, Peter Reingen, Diane Ruble, 
Phyllis Sensenig, Roman Sherman a Henry Wellman.

Určití lidé mi byli nápomocni v počátečních fázích. John Staley byl prvním vydavatelem, 
který rozpoznal potenciál tohoto projektu. Jim Sherman, Al Goethals, John Keating, Dan 
Wagner, Dalmas Taylor, Wendy Wood a David Watson poskytli první pozitivní recenze, 
které autora i redakci povzbudily. Mé redaktorky v nakladatelství Allyn and Bacon Michelle 
Limoges a Liz Napolitano byly za všech okolností milé, ochotné a bystré. Rád bych podě-
koval následujícím čtenářům této knihy za zpětnou vazbu, kterou mi poskytli v telefonic-
kém průzkumu: Emory Griffi  n, Wheaton College; Robert Levine, California State, Fresno; 
Jeff rey Lewin, Georgia State University; David Miller, Daytona Beach Community College; 
Lois Mohr, Georgia State University a Richard Rogers, Daytona Beach Community College. 
Předchozím vydáním byly výrazně k užitku ohlasy Assaada Azziho, Yale University; Ro-
berta M. Bradyho, University of Arkansas; Briana M. Cohena, University of Texas at San 
Antonio; Christiana B. Crandalla, University of Florida; Catherine Goodwin, University of 
Alaska; Roberta G. Lowdera, Bradley University; Jamese W. Michaela ml., Virginia Poly-
technic Institute and State University; Eugena P. Sheehana, University of Northern Colora-
do; Jeff ersona A. Singera, Connecticut College a Sandi W. Smith, Michigan State Universi-
ty. Díky patří následujícím recenzentům tohoto vydání: Amy M. Buddie, Kennesaw State 
University; Maria Czyzewska, Texas State University; A. Celeste Farr, North Carolina State 
University; Arthur Frankel, Salve Regina University a Brian Smith, Graceland University.

A konečně, nikdo mi nebyl během celého projektu takovou oporou jako Bobette Gor-
den, která se mnou prožívala každé slovo.

Chci poděkovat následujícím jednotlivcům, kteří – buď přímo, nebo skrze své učitele – 
přispěli do „Ohlasů čtenářů“ použitých v předchozích vydáních: Pat Bobbs, Annie Carto, 
William Cooper, Alicia Friedman, William Graziano, Mark Hastings, Endayehu Kendie, 
Danuta Lubnicka, James Michaels, Steven Moysey, Paul Nail, Alan J. Resnik, Daryl Retzlaff , 
Geofrey Rosenberger, Dan Swift  a Karla Vasks. Zvláštní poděkování směřuje k těm, kdo 
poskytli nové „Ohlasy čtenářů“ do tohoto vydání: Hartnut Bock, Michael Conroy, Jonathan 
Harries, Karen Klawer (2), Katie Mueller, Paul Nail, Dan Norris, Sam Omar, Joanna Spy-
chala a Robert Stauth.
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11Předmluva 

Chtěl bych zároveň vyzvat nové čtenáře, aby přispěli podobnými „Ohlasy“ pro možné 
publikování v některém z příštích vydání. Můžete je zasílat přímo mně na adresu De-
partment of Psychology, Arizona State University, Tempe, AZ 85287-1104 nebo na e-mail 
robert.cialdini@asu.edu. Konečně, více informací týkajících se ovlivňování lze najít na 
www.Infl uenceatwork.com.

R. B. C.
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Úvod

Nyní to mohu svobodně přiznat. Celý svůj život jsem byl moula. Tak dlouho, jak si jen pa-
matuji, jsem byl snadným terčem pro triky podomních obchodníků, prodejců zboží, pro 
charity i pro šejdíře všeho druhu. Ano, jen někteří z těch lidí přicházeli z nečestných pohnu-
tek. Jiní, například zástupci různých charitativních organizací, měli nejlepší úmysly. Na tom 
nezáleželo. Pro mě osobně až znepokojivě často jsem se stával předplatitelem časopisů, které 
jsem nechtěl, nebo jako majitel vstupenek na ples sanitárních pracovníků. Toto dlouhodobé 
postavení důvěřivé naivky mě pravděpodobně přivedlo k zájmu o studium podvolování se: 
Jaké faktory to mohou být, které přimějí jednu osobu říci druhé osobě ano? A jaké techniky 
tyto faktory nejúčinněji využívají k tomu, aby dosáhly souhlasu? Zajímalo mě, proč platí, 
že požadavek vznesený určitým způsobem odmítneme, ale požadavek, který prosí o stejnou 
službu jen trošičku jiným způsobem, bývá úspěšný.

A tak jsem ve své roli experimentálního sociálního psychologa začal zkoumat psychologii 
podvolování se. Zprvu měl výzkum podobu pokusů prováděných ve většině případů v mé 
laboratoři a na studentech fakulty. Chtěl jsem zjistit, jaké psychologické principy ovlivňují 
naše sklony vyhovět požadavku. Dnes vědci o těchto principech – co jsou zač a jak fun-
gují – vědí poměrně dost. Já jsem tyto principy charakterizoval jako přesvědčovací zbraně 
a o těch nejdůležitějších z nich budeme mluvit v této knize.

Za nějaký čas jsem si však začal uvědomovat, že experimentování, jakkoliv je potřebné, 
samo o sobě nestačí. Nedovolovalo mi posoudit, jak důležité jsou ony principy ve světě za 
hranicemi budovy psychologického ústavu a kampusu, kde jsem pokusy prováděl. Ukázalo 
se, že pokud chci plně pochopit psychologii podvolování se, budu muset rozšířit pole své 
výzkumné působnosti. Budu se muset zaměřit na profesionály v přesvědčování – na lidi, 
kteří na mě tyto principy aplikují po celý můj život. Vědí, co funguje, a co nikoliv; potvr-
zuje to zákon o přežití nejschopnějšího. Jejich pracovním posláním je donutit nás podvolit 
se a závisí na tom jejich živobytí. Ti, kteří nevědí, jak lidi přesvědčit, aby souhlasili, brzy 
odpadají; ti, kteří to vědí, zůstávají a prosperují.

Profesionálové v přesvědčování nejsou samozřejmě jediní, kdo znají tyto principy a uží-
vají je, aby dosáhli svého. V denním kontaktu se sousedy, s přáteli, s partnery i s rodinou je 
do určité míry používáme všichni a také se stáváme jejich oběťmi. Ale ti, kteří se přesvědčo-
váním živí, mají na rozdíl od nás více než jen vágní a amatérské povědomí o tom, co zabírá. 
Zatímco jsem o tom přemýšlel, pochopil jsem, že představují nejbohatší zdroj informací 
o podvolování se, který je mi k dispozici. A tak jsem tedy po téměř tři roky kombinoval své 
experimentální výzkumy s jednoznačně zábavnějším programem: Systematicky jsem pro-
nikal do světa profesionálů v přesvědčování – obchodníků, prodejců charitativního zboží, 
zadavatelů reklamy a dalších.
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Mým cílem bylo sledovat techniky a strategie, které používají nejrůznější profesionálové 
nejčastěji a s největšími úspěchy, přímo zevnitř. Pozorování na sebe někdy bralo podobu 
rozhovorů se samotnými profesionály nebo s přirozenými nepřáteli některých z nich (na-
příklad s policisty z oddělení pro odhalování podvodů, s lidmi ze sdružení ochrany spotře-
bitelů). Jindy zahrnovalo soustředěné studium písemných materiálů, pomocí nichž se pře-
svědčovací techniky předávají z generace na generaci – manuálů pro obchodníky a podobně.

Ovšem nejčastěji na sebe bralo podobu zúčastněného pozorování. Zúčastněné pozoro-
vání je vědecký přístup, kdy se výzkumník stane tak trochu špionem. S utajenou identitou 
i záměrem se infi ltruje do prostředí, které ho zajímá, a stane se plnohodnotným členem 
skupiny, kterou hodlá zkoumat. Takže když jsem se chtěl dozvědět o přesvědčovacích takti-
kách organizací prodávajících encyklopedie (nebo vysavače, portrétové fotografi e či taneční 
kurzy), odpověděl jsem na novinový inzerát hledající obchodníky juniory a nechal jsem se 
zaučit v jejich metodách. S pomocí podobných, ale ne zcela stejných postupů se mi podařilo 
dostat se do reklamních agentur, do oddělení pro styk s veřejností i do charitativních sbírek 
a zkoumal jsem jejich techniky. Mnoho z důkazů uváděných v této knize se tedy zakládá na 
mé zkušenosti z rolí profesionálů v přesvědčování nebo uchazečů o tyto pozice v širokém 
spektru organizací zaměřených na získávání našeho souhlasu.

Obzvláště poučná byla jedna věc, které jsem se v tomto tříletém období zúčastněného 
pozorování naučil. Ačkoliv profesionálové využívají tisíce různých taktik, aby z nás dostali 
slůvko „ano“, většina z nich spadá do šesti základních kategorií. Každá z těchto kategorií se 
řídí základním psychologickým principem, jenž ovládá lidské chování, a tímto způsobem 
získává taktika svou moc. Tato kniha se dělí právě podle těchto šesti principů. Principy – 
reciprocita, stálost, sociální vliv, sympatie, autorita a nedostatek – probíráme co do jejich 
funkce ve společnosti i co do možností využití jejich obrovské síly profesionálem, který je 
dokáže hbitě zapracovávat do svých požadavků na koupi, dar, povolení, volební hlas nebo 
udělení souhlasu.1

Konečně, každý princip zkoumáme na základě jeho schopnosti vyvolat určitým způso-
bem automatický, bezmyšlenkovitý souhlas, totiž ochotu říci ano, aniž by se člověk nejdříve 
zamyslel. Důkazy napovídají, že s moderním, stále se zrychlujícím životním tempem a infor-
mační smrští bude v budoucnu tento způsob bezmyšlenkovitého souhlasu stále běžnější. Pro 
společnost bude tudíž porozumění podstatě automatického přesvědčování stále důležitější.

1– Všimněte si, že jsem do těchto šesti principů nezahrnul jednoduché pravidlo materiálního prospěchářství: lidé 
chtějí za svůj výběr získat co nejvíce a platit co nejméně. Příčina tohoto vynechání není dána názorem, že by 
touha maximalizovat výhody a  minimalizovat náklady byla pro naše rozhodování nedůležitá. Nepochází ani 
z  žádného důkazu o  tom, že by profesionálové v  přesvědčování moc tohoto pravidla ignorovali. Je to přesně 
naopak: během svých výzkumů jsem často vídal obchodníky používat (někdy čestně, někdy nikoliv) podmanivou 
formulaci „mohu vám to nabídnout za dobrou cenu“. Rozhodl jsem se nezabývat se v této knize zvlášť pravidlem 
materiálního prospěchářství, protože je vnímám jako motivační danost, jako faktor, který funguje, aniž bychom 
o něm museli mluvit, a který je třeba mít na paměti, nikoliv jej podrobně popisovat.
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„Civilizace postupuje, jestliže se zvyšuje počet operací, které můžeme provést, aniž bychom o nich přemýšleli.“ 

— Alfred North Whitehead
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Jednoho dne mi zavolala kamarádka, která si nedávno v Arizoně otevřela obchod s indic-
kými šperky. Byla radostí bez sebe z jedné zajímavé události. Stalo se jí něco fascinujícího 

a ona si říkala, že jí to jakožto psycholog budu umět vysvětlit. Hlavní roli v příběhu hrála 
skupinka tyrkysových šperků, které dlouho nešly na odbyt. Turistická sezona vrcholila, v ob-
chodě bývalo neobvykle mnoho zákazníků a tyrkysové šperky byly s ohledem na cenu, za 
kterou je nabízela, velmi kvalitní. Přesto se neprodávaly. Moje kamarádka vyzkoušela několik 
standardních prodejních triků, aby na ně upoutala zájem. Nově je umístila na centrálnější 
místo v obchodě, čímž na ně chtěla zaměřit pozornost zákazníků; nepovedlo se. Dokonce 
nařídila svému personálu, aby tyto šperky zákazníkům „vnucoval“ – znovu bez úspěchu.

Večer předtím, než vyrazila na pracovní cestu mimo město, konečně na papír načmá-
rala podrážděnou poznámku pro vedoucí prodejny: „Všechno v tomto regále prodávejte za 
½ ceny.“ Doufala, že se tím těch otravných kousků jednoduše zbaví, byť i se ztrátou. Když 
se o několik dní později vrátila, nepřekvapilo ji, že se všechny kousky vyprodaly. Ovšem 
šokovalo ji zjištění, že kvůli tomu, že zaměstnankyně přečetla „½“ v její zprávě jako „2“, se 
všechno vystavené zboží prodalo za dvojnásobek původní ceny!

A tehdy mi zavolala. Myslel jsem si, že vím, co se stalo, ale řekl jsem jí, že pokud po mně 
chce podrobné vysvětlení, musí si vyslechnout jeden můj příběh. Ve skutečnosti to není můj 
příběh; je o krůtách a patří do relativně nového vědeckého oboru zvaného etologie – nauky 
o chování zvířat v jejich přirozeném prostředí. Krůty jsou dobré matky – milující, ostražité 
a starostlivé. Většinu času tráví tím, že ošetřují, zahřívají a čistí ptáčata pod sebou a tisknou 
se k nim; ovšem na jejich metodě je něco divného. Prakticky veškerá jejich mateřská péče 
je podmíněna jednou věcí: zvukem pípání krocaních ptáčat. Jiné identifi kační znaky kro-
caních kuřat, jako je pach, pocity při doteku nebo vzhled, hrají podle všeho v procesu pro-
buzení mateřských pudů mnohem menší úlohu. Dokud kuře pípá, jeho matka se o něj bude 
starat; jestliže nepípá, matka si ho nebude všímat nebo ho v některých případech i zabije.

Extrémní vazbu krůt na tento jeden zvuk ukázal zvířecí behaviorista M. W. Fox (1974) 
ve svém dramatickém popisu experimentu s krůtou a vycpaným tchořem. Pro krůtu je tchoř 
přirozený nepřítel, jehož příchod bývá uvítán zuřivým vřeštěním, klováním a drápáním. 
A skutečně, při pokusech krůta okamžitě a zuřivě útočila i na vycpaného tchoře, kterým vě-
dec pohyboval pomocí provázku. Pokud ovšem vědec do stejného vycpaného zvířete vložil 
malý magnetofon, který vydával zvuky pípání krocaního ptáčete, krůty nejenže blížícího se 
tchoře přijaly, ale umístily si ho pod sebe. Když magnetofon přestal hrát, dočkal se vycpaný 
model opět zuřivého útoku.

Klik, hudry hudry
Za těchto okolností vypadá matka krůta směšně: Obejme svého přirozeného nepřítele jen 
proto, že vydává pípavé zvuky, a bude se špatně chovat ke svému kuřeti nebo je zabije jen 
proto, že nepípá. Chová se jako robot, jehož mateřské instinkty automaticky ovládá jediný 
zvuk. Etologové tvrdí, že tato věc není u krocanů zdaleka ojedinělá. Postupně začali iden-
tifi kovat pravidelné, slepě automatické vzorce chování v široké škále živočišných druhů.
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Nazývají se fi xní vzorce chování a mohou zahrnovat složité sekvence jednání, jako je 
dvoření nebo celé rituály páření. Charakteristickým znakem těchto vzorců je, že sekvence, 
ze kterých se skládají, probíhají pokaždé v podstatě stejně a ve stejném pořadí. Téměř jako 
by tyto vzorce byly spolu se zvířetem nahrány na magnetofon. Když přichází řada na dvo-
ření, spustí se páska s nahrávkou dvoření; když je řada na mateřství, spustí se páska s ma-
teřským chováním. Klik, a aktivuje se příslušný záznam; hudry hudry, a začne se odvíjet 
standardní sekvence chování.

Nejzajímavějším aspektem na celém tomto procesu je způsob, jakým se záznamy spou-
štějí. Když například zvíře jedná tak, aby ubránilo své teritorium, impuls k chování obra-
náře, které zahrnuje vypjatou pozornost, zastrašování a – je-li to nutné – i boj, vysílá čin 
vniknutí jiného zvířete stejného druhu na dané území; ovšem v tomto systému je trhlina. 
Spouštěcím impulsem není rival jako celek; je to spíše jeho specifi cký znak, spouštěč. Často 
je tímto spouštěčem jen jeden drobný rys celku – blížícího se vetřelce. Někdy je spouště-
čem odstín barvy. Pokusy etologů například dokázaly, že sameček červenky obecné bude 
reagovat na vniknutí cizí červenky na jeho území, i když přitom nebude urputně napadat 
nic víc než obyčejný chomáč červeného prsního peří červenky, který tam vědci umístili. 
Zároveň bude v podstatě ignorovat dokonalý vycpaný model samečka červenky bez čer-
veného prsního peří (Lack, 1943). U jiného druhu ptáka, u slavíka modráčka, vědci došli 
k podobným výsledkům, kdy jako spouštěč pro obranu teritoria zřejmě funguje specifi cký 
odstín modrých prsních per (Peiponen, 1960).

Než se příliš samolibě pobavíme nad jednoduchostí, s jakou lze nižší živočichy za pomoci 
spouštěcích znaků přimět k jednání, které je zcela neadekvátní situaci, měli bychom si uvě-
domit dvě věci. Za prvé, automatické fi xní vzorce chování fungují u těchto zvířat většinou 
správně. Protože například jen normální, zdravá krocaní ptáčata vydávají svůj specifi cký 
zvuk pípání, je logické, že matky krůty reagují mateřsky na základě tohoto jediného zvuku. 
Jestliže bude průměrná krůta reagovat na tento jeden jediný stimul, téměř vždy se zachová 
správně. Je třeba podvodník, jakým je vědec, aby se její naučená páska reakcí začala zdát 
jako hloupá. Druhá důležitá věc, které musíme porozumět, je fakt, že i my máme své pře-
dem naprogramované pásky a že spouštěče, které je aktivují, nás mohou oklamat a přimět 
nás spustit pásku ve špatný čas, ačkoliv většinou pracují v náš prospěch.2

Tuto paralelu s lidskou automatičností trefně vystihuje experiment sociální psycholožky 
Ellen Langerové a jejích spolupracovníků (Langer, Blank & Chanowitz, 1978). Jeden známý 
princip lidského chování říká, že pokud chceme někoho požádat o  laskavost, budeme 
úspěšnější, když uvedeme důvod. Lidé si zkrátka rádi zdůvodňují své jednání (Bastardi 
& Shafi r, 2000). Langerová tento ničím nepřekvapující fakt demonstrovala tím, že se ptala 
malé skupinky lidí, čekajících u kopírky v knihovně: „Promiňte, mám pět stránek. Mohu 

2– Přestože se toto automatické chování u  lidí a  u  nižších živočichů v  mnohém vzájemně podobá, existují také 
podstatné rozdíly. Vzorce automatického chování jsou u člověka pravděpodobně naučené, nikoliv vrozené, spíše 
fl exibilnější než uzavřené a také zřejmě reagují na větší počet spouštěčů.
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použít kopírku před vámi? Protože spěchám.“ Úspěšnost této žádosti s odůvodněním byla 
téměř stoprocentní: 94 procent dotázaných ji pustilo ve frontě před sebe. Porovnejte toto 
číslo s výsledkem dotazu, který zněl pouze takto: „Promiňte, mám pět stránek. Mohu po-
užít kopírku před vámi?“ Za těchto podmínek souhlasilo pouze 60 procent dotázaných. 
Na první pohled se zdá, že zásadní rozdíl mezi oběma žádostmi tvoří přídavná informace, 
sestávající se slov protože spěchám. Navzdory tomu třetí typ žádosti, kterou Langerová vy-
zkoušela, ukázal, že v tom onen rozdíl nespočívá. Zdá se, že rozdíl způsobila nikoliv série 
slov, ale to první, protože. Místo udání skutečného důvodu obsahoval třetí typ požadavku 
Langerové slovo protože a dále, aniž by sděloval něco nového, v podstatě říkal to, co bylo 
očividné: „Promiňte, mám pět stránek. Mohu použít kopírku před vámi? Já si totiž potřebuji 
něco okopírovat.“ Výsledkem byl znovu téměř plný souhlas (93 procent), ačkoliv Langerová 
nepřidala žádný skutečný důvod, žádnou novou informaci, aby ospravedlnila svou žádost. 
Stejně jako zvuk pípání krocaních ptáčat vyvolal u krůty automatickou mateřskou reakci, 
i když vycházel z vycpaného tchoře, vyvolalo slovo protože u dotazovaných automatickou 
kladnou odpověď, i když následně nedostali žádný důvod k souhlasu. Klik, hudry hudry.3

Přestože některá dodatečná zjištění Langerové ukazují, že se lidské chování v mnoha 
situacích neřídí mechanicky a záznamově, ona i mnoho dalších vědců jsou přesvědčeni, 
že se tak ve většině případů děje (Bargh & Williams, 2006; Langer, 1989). Zvažte například 
podivné chování oněch zákazníků v klenotnictví, kteří se vrhli na tyrkysové šperky teprve 
poté, co začaly být omylem prodávány za dvojnásobek své původní ceny. Nedokážu si jejich 
chování vysvětlit jinak než pomocí termínu klik, hudry hudry.

Zákazníci, většinou dobře zaopatření rekreanti s pramalými znalostmi o tyrkysu, po-
užívali při nakupování standardní princip – stereotyp: drahé = dobré. Mnoho průzkumů 
dokazuje, že když si lidé nejsou jisti kvalitou produktu, často sahají po tomto stereotypu 
(Cronley a spol., 2005). Rekreantům, kteří toužili po „kvalitním“ šperku, se tedy tyrkysové 
kousky, na nichž se nezměnilo nic kromě ceny, zdály jednoznačně hodnotnější a žádaněj-
ší. Samotná cena se stala poznávacím znakem pro kvalitu a dramatické zvýšení ceny vedlo 
u kupujících bažících po kvalitě k dramatickému zvýšení tržeb.4

3– Častá dětská odpověď „protože proto“, která má odůvodnit nějaké chování, svědčí pravděpodobně o tom, že děti 
mazaně vědí o neobvyklé síle, jakou dospělí přikládají slovu protože.

4– V marketingové branži slouží jako klasický příklad tohoto fenoménu  Chivas Regal Scotch Whiskey, která jako značka 
bojovala o přežití, dokud se její manažeři nerozhodli zvýšit její cenu na úroveň zdaleka převyšující konkurenci. 
Prodeje prudce vyletěly nahoru, ačkoliv na samotném produktu se nic nezměnilo (Aaker, 1991). Nedávná studie 
mozku nám pomáhá zjistit proč. Při testování stejného vína nejenže účastníci uváděli větší požitek, jestliže si 
mysleli, že pijí víno za 45 dolarů místo za 5 dolarů, ale i jejich centra v mozku, spojovaná s požitkem, začala být 
během tohoto pokusu aktivnější (Plassmann a kol., 2008).
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Tokání

Lidské namlouvací rituály nejsou 
samozřejmě tak pevně určené 
jako ty zvířecí. Přesto vědci 
odkryli ohromující pravidelnosti 
v procesech dvoření v mnoha 
lidských kulturách (Kenrick & Keef, 
1992). Například v seznamovacích 
inzerátech po celém světě ženy 
uvádějí svou fyzickou atraktivitu, 
zatímco muži se hrdě hlásí ke 
svému materiálnímu bohatství 
(Buss & Kenrick, 1998).
Použito se svolením Davea 
Coverlyho a Creators Syndicate, Inc.

Doug zjišŤuje, že Ellen je také ornitoložka, 
a namlouvací rituál začíná...
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OHLASY ČTENÁŘŮ 1.1

Od studenta doktorského programu v oboru management

Muž, který v našem městě vlastní obchod se starožitnými šperky, mi vyprávěl,
 jak se naučil pracovat se sociálněpsychologickým pravidlem drahé = dobré. 

Jeden jeho kamarád si přál speciální narozeninový dárek pro svou snoubenku. Šper-
kař tedy vybral náhrdelník, jenž by ve svém obchodě prodal za 500 dolarů, ale své-
mu kamarádovi byl ochoten prodat jej za 250 dolarů. Jakmile kamarád náhrdelník 
spatřil, byl z něj nadšený. Ale když šperkař stanovil cenu 250 dolarů, mužova tvář 
povadla a začal z dohodnutého obchodu ustupovat, protože pro svou budoucí ženu 
chtěl něco „opravdu krásného“.
Když šperkaři druhý den došlo, co se stalo, svému kamarádovi zavolal a požádal ho, 
aby do obchodu přišel znovu, protože pro něj má další náhrdelník. Tentokrát před-
stavil nový šperk i s původní cenou 500 dolarů. Kamarádovi se tak zalíbil, že jej chtěl 
na místě koupit. Ale než došlo k výměně peněz, šperkař mu řekl, že by mu v případě 
tohoto svatebního daru snížil cenu na 250 dolarů. Muž byl nadšen. Tentokrát, aniž 
by se mu cena 250 dolarů zdála nedůstojná, měl obrovskou radost – a byl vděčný –, 
že šperk může za takovou cenu mít.
Poznámka autora: Všimněte si, že stejně jako v případě kupců tyrkysových šperků zlevněným 
zbožím pohrdali lidé, kteří chtěli mít jistotu dobrého obchodu. Jsem přesvědčen, že kromě pravidla 
„drahé = dobré“ existuje i odvrácená strana téže mince, pravidlo „levné = špatné“, které taktéž 
ovlivňuje naše myšlení. Koneckonců, slovo „levný“ neznamená pouze opak drahého; stalo se také 
synonymem pro slovo „podřadný“. Výmluvně o tom mluví japonské přísloví: „Není nic dražšího 
než to, co je zadarmo.“

Zbrklé uzavírání sázek

Je snadné vytýkat turistům jejich hloupá nakupovací rozhodnutí, ale při bližším pohledu 
se nám nabízí laskavější vidění. Tito lidé byli vychováni podle pravidla „Dostaneš, za co si 
zaplatíš“ a toto pravidlo se jim v životě stále znovu potvrzovalo. Už dávno si je přeložili jako 
drahé = dobré. Stereotyp drahé = dobré jim v minulosti fungoval, neboť obyčejně se cena 
zboží zvedá spolu s jeho hodnotou; vyšší cena běžně znamená vyšší kvalitu. Takže když se 
ocitli v situaci, kdy chtěli koupit kvalitní tyrkysový šperk, ale moc toho o tyrkysu nevěděli, 
zcela pochopitelně se spolehli na staré nouzové pravidlo o ceně, aby jim určilo hodnotu 
šperku (Rao & Monroe, 1989).

Ačkoliv si to pravděpodobně neuvědomovali, tím, že vycházeli pouze z ceny tyrkysu, 
dopouštěli se zbrklého sázení na jednu kartu. Místo toho, aby se zaměřili na všechny mož-
né charakteristiky kvalitního tyrkysu a pečlivě se pokusili rozpoznat všechny znaky, které 
ukazují na hodnotu tyrkysového šperku, vsadili pouze na jeden z nich – na ten, o kterém 
věděli, že bývá s kvalitou určitého zboží obvykle spojován. Sázeli na to, že jim samotná cena 

Muž, který v našem městě vlastní obchod se starožitnými šperky, mi vyprávěl,
 jak se naučil pracovat se sociálněpsychologickým pravidlem drahé = dobré. 

Jeden jeho kamarád si přál speciální narozeninový dárek pro svou snoubenku. Šper-
kař tedy vybral náhrdelník, jenž by ve svém obchodě prodal za 500 dolarů, ale své-
mu kamarádovi byl ochoten prodat jej za 250 dolarů. Jakmile kamarád náhrdelník 
spatřil, byl z něj nadšený. Ale když šperkař stanovil cenu 250 dolarů, mužova tvář 
povadla a začal z dohodnutého obchodu ustupovat, protože pro svou budoucí ženu 
chtěl něco „opravdu krásného“.
Když šperkaři druhý den došlo, co se stalo, svému kamarádovi zavolal a požádal ho, 
aby do obchodu přišel znovu, protože pro něj má další náhrdelník. Tentokrát před-
stavil nový šperk i s původní cenou 500 dolarů. Kamarádovi se tak zalíbil, že jej chtěl 
na místě koupit. Ale než došlo k výměně peněz, šperkař mu řekl, že by mu v případě 
tohoto svatebního daru snížil cenu na 250 dolarů. Muž byl nadšen. Tentokrát, aniž 
by se mu cena 250 dolarů zdála nedůstojná, měl obrovskou radost – a byl vděčný –, 
že šperk může za takovou cenu mít.
Poznámka autora: Všimněte si, že stejně jako v případě kupců tyrkysových šperků zlevněným
zbožím pohrdali lidé, kteří chtěli mít jistotu dobrého obchodu. Jsem přesvědčen, že kromě pravidla 
„drahé = dobré“ existuje i odvrácená strana téže mince, pravidlo „levné = špatné“, které taktéž 
ovlivňuje naše myšlení. Koneckonců, slovo „levný“ neznamená pouze opak drahého; stalo se také 
synonymem pro slovo „podřadný“. Výmluvně o tom mluví japonské přísloví: „Není nic dražšího 
než to, co je zadarmo.“
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poví vše, co potřebují vědět. Tentokrát sázeli špatně, protože kdosi zaměnil „½“ a „2“. Ov-
šem z dlouhodobého hlediska, vzhledem ke všem minulým i budoucím situacím v jejich 
životě, může takové zbrklé sázení na jednu kartu znamenat nejracionálnější možný přístup.

Ve skutečnosti v lidském jednání automatické, stereotypní akce převládají, protože jsou 
v mnoha případech nejúčinnější formou chování (Gigerenzer & Goldstein, 1996) a v jiných 
případech jsou zkrátka nezbytné (Bodenhausen, Macrae & Sherman, 1999; Fiske & Neu-
berg, 1990). Vy i já existujeme v mimořádně složitém prostředí, zkrátka v tom nejrychleji 
se měnícím a nejspletitějším, jaké na naší planetě kdy bylo. Abychom se s tím vypořádali, 
potřebujeme zkratky. Nikdo od nás nemůže očekávat, že v každé osobě, události a situaci, se 
kterou se každý den setkáváme, rozpoznáme a analyzujeme všechny její aspekty. Na to nám 
chybí čas, energie i kapacita. Místo toho musíme velmi často užít naše stereotypy, naše empi-
rické zkušenosti, abychom podle několika klíčových rysů dokázali věci klasifi kovat a potom 
za základě jednoho nebo více přítomných poznávacích znaků bez přemýšlení zareagovat.

Někdy se rozvine chování neadekvátní situaci, protože ani nejlepší stereotypy a pozná-
vací znamení nefungují pokaždé. Jejich nedokonalosti musíme přijmout, neboť skutečně 
nemáme na vybranou. Bez těchto znamení bychom stáli jako zkamenělí – třídili bychom, 
posuzovali a poměřovali –, zatímco čas potřebný k akci by běžel, až by byl ten tam. V bu-
doucnu budeme na tyto stereotypy spoléhat dokonce daleko více. Stimuly, kterými je pro-
sycen náš život, se stávají spletitějšími a proměnlivějšími, a tak budeme na našich zkratkách 
stále závislejší, abychom si s tímto vším poradili.5

Nedávno psychologové odhalili několik zkratek, kterých se v mysli dopouštíme ve svých 
každodenních úsudcích (Kahneman, Slovic & Tversky, 1982; Todd & Gigerenzer, 2007). 
Tyto zkratky, nazývané úsudková heuristika, působí podobně jako pravidlo drahý = dobrý, 
takže nám umožňují zjednodušené myšlení, jež většinou funguje. Nechávají nás ale na po-
spas příležitostným chybám, které nás mohou přijít draho. S touto knihou souvisí zejména 
heuristika, která nám říká, kdy máme uvěřit tomu, co nám někdo říká, nebo to udělat. Za-
myslete se například nad zkratkovitým pravidlem, které nás učí: „Jestliže to řekl odborník, 
musí to být pravda.“ Jak uvidíme v kapitole 6, v naší společnosti se rozmohla znepokojující 
tendence bezmyšlenkovitě přijímat tvrzení a rady jedinců, kteří se zdají být v určitém oboru 
autoritami. To znamená, že místo toho, abychom se nad argumenty odborníka zamysleli 
a nechali se přesvědčit (nebo také ne), často si argumentů vůbec nevšímáme a necháváme 
se přesvědčit pouze tím, že odborník je považován za „odborníka“. Tyto tendence odpoví-
dat v určité situaci mechanicky na základě jedné informace jsme již nazvali automatický-
mi reakcemi neboli reakcemi klik, hudry hudry; tendence odpovídat na základě zevrubné 

5– Jako příklad uveďme automatické, bezmyšlenkovité reakce zákazníků (Zimmatore, 1983) na podnět k nákupu běžný 
v naší společnosti – slevový kupon. Jedna fi rma vyrábějící pneumatiky zjistila, že na kupony zasílané e-mailem, 
nabízející držitelům kvůli chybě zcela nulové slevy, reagovali zákazníci stejně jako na správně natištěné kupony, 
které nabízely značné slevy.
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analýzy všech dostupných informací můžeme pojmenovat jako kontrolované reakce 
(Chaiken & Trope, 1999).

Poměrně velké množství laboratorních výzkumů ukázalo, že lidé mají tendenci s infor-
macemi zacházet kontrolovaně spíše tehdy, mají-li jak touhu, tak i možnost pečlivě je ana-
lyzovat; v jiných případech raději volí jednodušší přístup klik, hudry hudry (Epley & Gilo-
vich, 2006; Petty & Wegener, 1999). Například v jedné studii (Petty, Cacioppo & Goldman, 
1981) poslouchali studenti univerzity v Missouri (University of Missouri) nahraný projev, 

který se kladně stavěl k myšlence, že by studenti posledních ročníků museli před zakonče-
ním studia skládat všeobecné zkoušky. Tato otázka se některých z nich osobně dotýkala, 
protože jim bylo řečeno, že by zkoušky vešly do praxe již od následujícího roku – než by 
mohli dokončit studium. Tato novinka samozřejmě způsobila, že chtěli pečlivě analyzovat 
argumenty. Pro jiné subjekty této studie bylo však téma osobně pramálo důležité – protože 
jim bylo řečeno, že by se zkoušky začaly používat až dlouho poté, co absolvují; následkem 
toho tito studenti necítili silnou potřebu pečlivě analyzovat správnost argumentů. Výsledky 
studie byly poměrně jasné: Subjekty, kterých se téma osobně nedotýkalo, se nechávaly pře-
svědčit v první řadě odborností mluvčího v oblasti vzdělávání; používaly pravidlo „Jestliže 
to řekl odborník, musí to být pravda“ a věnovaly jen málo pozornosti síle jeho argumentů. 
Subjekty, kterým na tématu osobně záleželo, zcela pomíjely odbornost mluvčího a nechá-
valy se v první řadě ovlivnit kvalitou jeho argumentů.

„Možná by si monsieur raději dal něco dražšího?“

Drahé = dobré (chutě)

© The New Yorker 
Collection, 1996, autor 
Graham Wilson, převzato 
z cartoonbank.com. 
Všechna práva vyhrazena.
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Zdá se tedy, že kdykoliv má přijít řada na nebezpečnou záležitost v podobě reagování 
klik, hudry hudry, poskytujeme sami sobě záchrannou síť: Jestliže je ono téma pro nás dů-
ležité, odoláváme svůdnosti přepychu, jaký nabízí možnost vnímání a zpracování pouze je-
diného (poznávacího) znaku ze všech dostupných informací. Není pochyb o tom, že právě 
v tom je často jádro pudla (Leippe & Elkin, 1987). Nicméně to mi celkovou úlevu nepřináší. 
Vzpomeňte si, že už jsme se naučili, že lidé budou reagovat kontrolovaně a uvážlivě jedině 
tehdy, když k tomu budou mít touhu a možnost. V poslední době jsem na základě důkazů 
nabyl dojmu, že nám způsob a tempo moderního života nedovoluje činit plně uvážená roz-
hodnutí, dokonce ani v mnoha osobně důležitých oblastech (Cohen, 1978; Milgram, 1970). 
To znamená, že problém může někdy být natolik komplikovaný, čas natolik krátký, rušivé 
elementy natolik dotěrné, emocionální vzrušení natolik silné nebo duševní vyčerpání na-
tolik hluboké, že nám budou chybět kognitivní schopnosti vhodné k uvážlivému jednání. 
Ať jde nebo nejde o důležité téma, musíme volit zkratku.6

Nic jiného pravděpodobně nepřináší o posledním zmiňovaném bodu přesvědčivější argu-
menty než dramata rozhodující o životě a smrti, která patří k fenoménu, jemuž se v leteckém 
průmyslu začalo anglicky říkat Captainitis (Foushe, 1984; česky lze volně přeložit jako „kapi-
tánská nemoc“). Vyšetřovatelé havárií z Federálního úřadu pro civilní letectví si všimli častého 
jevu, kdy členové posádky neopravili očividnou chybu kapitána letu, což vedlo ke zřícení letadla. 
Zdá se, že navzdory jasnému a silnému osobnímu zájmu o problém používali členové posád-
ky zkratku „Jestliže to říká odborník, musí to být pravda“, následkem čehož se dopustili chyby 
a nezakročili ani nezareagovali na kapitánův katastrofální omyl (Harper, Kidera & Cullen, 1971).

Záznamy Th omase Watsona mladšího, bývalého předsedy společnosti IBM, nabízejí 
zřetelné důkazy tohoto fenoménu. Během druhé světové války byl pověřen vyšetřováním 
leteckých nehod, ve kterých zahynuli nebo byli zraněni vysoce postavení důstojníci. Jeden 
případ se týkal slavného generála leteckých sil Uzala Enta, jehož druhému pilotovi se před 
letem udělalo nevolno. Ent dostal náhradu, která se cítila poctěna tím, že poletí po boku le-
gendárního generála. Během vzletu si Ent začal prozpěvovat a hlavou pokyvoval do rytmu. 
Nový kopilot si tento pohyb vyložil jako signál k tomu, aby zvedl letadlo ze země. Přestože 
jeli velice pomalu na to, aby mohli vzlétnout, zatáhl podvozek, čímž způsobil okamžité se-
sutí letadla na trup. Ostří letecké vrtule v troskách projelo do Entových zad, přeseklo mu 
páteř a učinilo z něj paraplegika. Watson (1990) popsal kopilotovo vysvětlení činu takto:

Když jsem druhého pilota vyslechl, zeptal jsem se ho: „Když jste věděl, že letadlo 
nevzlétne, proč jste zvedal podvozek?“
Odpověděl mi: „Myslel jsem, že si to přeje kapitán.“ Byl hloupý. (s. 117)

6– Stojí za povšimnutí, že i když se někdy sami nesnažíme poznat zblízka problém, který se nás osobně dotýká, přejeme 
si, aby to za nás pečlivě udělali naši poradci – naši lékaři, účetní, právníci a makléři (Kahn & Baron, 1995). Když 
cítíme, že nestačíme na nějakou komplikovanou a závažnou volbu, přesto požadujeme dobře uváženou podrobnou 
analýzu – analýzu, kterou nemůžeme získat jinak než – což je ironické – prostřednictvím zkratky: spolehnutím 
se na odborníka.
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Lze jej označit za hloupého? Za těchto konkrétních okolností ano. Lze jej pochopit? 
V bludišti moderního života, který vyžaduje zkratky, také ano.

Prospěcháři
Je zvláštní, že navzdory jejich dnešnímu širokému rozšíření a rýsující se budoucí důležitosti 
toho většina z nás o našich naprogramovaných vzorcích chování ví velmi málo. Možná za 
to může právě mechaničnost, bezmyšlenkovitost, s jakou k nim dochází. Ať už je důvodem 
cokoliv, je životně důležité, abychom jednu z jejich vlastností bezpečně rozpoznali. Tváří 
v tvář těm, kteří vědí, jak fungují, nás tyto vzorce činí strašlivě zranitelnými.

Abychom plně pochopili podstatu naší zranitelnosti, ještě jednou zlehka pohlédněme 
na práci etologů. Ukazuje se, že k objevu toho, jak lze u různých druhů vyvolat automatické 
chování, dospěli nejen zvířecí behavioristé, kteří se zabývají nahrávkami pípání a chomáči 
barevného prsního peří. Skupina organismů, často označovaná jako mimetické druhy, ko-
píruje poznávací znaky jiných zvířat ve snaze tato zvířata napálit, aby poté užívala své na-
programované vzorce chování za chybných okolností. Mimetické druhy poté toto absolutně 
nevhodné chování využívají ve svůj prospěch.

Vezměme si příklad ze smrtonosného triku zabijáckých samiček jednoho druhu svět-
lušek (Photuris), který využívají na samečky jiného druhu světlušek (Photinus). Samečci 
rodu Photinus se pochopitelně zásadně vyhýbají kontaktu s krvežíznivými samičkami rodu 
Photuris. Během staletí přírodního výběru však lovkyně rodu Photuris nalezly slabinu své 
kořisti – speciální rituální namlouvací poblikávání, prostřednictvím kterého si příslušníci 
nešťastného druhu navzájem sdělují, že jsou připraveni k páření. Díky napodobení namlou-
vacího signálu blikání si vražedkyně může pochutnat na tělech svých kořistí, samečků, které 
jejich naprogramované vzorce chování při námluvách mechanicky přivedly do smrtelného, 
nikoliv láskyplného objetí (Lloyd, 1965).7

Kvůli boji o přežití si téměř každá forma života vytvořila své mimikry – dokonce včetně 
těch nejprimitivnějších patogenů. Tím, že na sebe tyto chytré bakterie a viry vezmou určité 
charakteristické znaky užitečných hormonů či živin, získají přístup do zdravé buňky hos-
titele. Výsledkem je, že do sebe zdravá buňka dychtivě a naivně natáhne příčiny takových 
nemocí jako vzteklina, mononukleóza a rýma (Goodenough, 1991).8 Nemělo by tedy  nikoho 

7– Tendence samečků nechat se obalamutit mocnými signály k páření se očividně přenáší i do říše lidí. Dva biologové 
z Vídeňské univerzity Astrid Juette a Karl Grammer tajně vystavili mladé muže chemickým látkám přítomným ve 
vzduchu (nazývaným copuliny), které napodobují vůni ženské vagíny. Muži poté hodnotili přitažlivost ženských 
tváří. Vystavení copulinům zvýšilo posuzovanou přitažlivost u  všech žen a  zakrylo skutečné rozdíly v  tělesné 
atraktivitě mezi nimi („For Women“, 1999).

8– Přestože tato stvoření působí dostatečně vykořisťovatelsky, v tomto ohledu je převyšuje hmyz známý jako drabčík. 
Za použití různých charakteristických znaků včetně pachových a hmatových prvků dovedou drabčíci přimět dva 
druhy mravenců, aby je chránily, pečovaly o ně a krmily je jako larvy a aby jim poskytly útočiště na zimu jako 
dospělcům. Tím, že mravenci mechanicky reagují na charakteristické znaky, které drabčíci mají, starají se o ně, 
jako by to byli také mravenci. Uvnitř mraveniště se drabčíci odvděčují svým hostitelům tak, že požírají jejich 

KE0703_sazba.indd   24 4.10.2012   10:28:41



Kapitola 1   Přesvědčovací zbraně  25

překvapovat, že v lidské džungli existuje silná, ale smutná paralela. Také mezi námi jsou 
prospěcháři, kteří napodobují charakteristické rysy nás samých, aby v nás vyvolali auto-
matické vzorce chování. Na rozdíl od většinou instinktivních reakcí u živočichů však naše 
naprogramované vzorce chování vycházejí z psychologických principů nebo ze stereoty-
pů, které jsme se naučili přijímat. Přestože se liší svou silou, některé z těchto principů jsou 
nesmírně schopné ovládat lidské konání. Jsme jim vystaveni od tak brzkých dnů našeho 
života a provázejí nás tak všudypřítomně, že si vy i já jen stěží uvědomujeme jejich moc. 
Jenže v očích druhých je každý takový princip rozpoznatelnou a vždy připravenou zbraní, 
automatickou přesvědčovací zbraní.

Existují lidé, kteří velmi dobře vědí, kde jsou automatické přesvědčovací zbraně ulože-
ny, a kteří je pravidelně a zručně ovládají, aby získali, co chtějí. Jedno společenské setkání 
u nich střídá druhé, přičemž dovedou přesvědčovat ostatní, aby souhlasili s jejich přáními; 
jejich úspěšnost je úchvatná. Tajemství jejich efektivity spočívá ve způsobu, jakým své poža-
davky strukturují, ve způsobu, jak se vyzbrojují některou z přesvědčovacích zbraní, které se 
nacházejí ve společenském prostředí. Dosáhnout toho může znamenat pouze vybrat jedno 
správné slovo, které v sobě skrývá silný psychologický princip a spouští některý z našich 
předem naprogramovaných vzorců chování. Na lidské prospěcháře se můžete spolehnout, 
chcete-li se rychle a přesně naučit, jak z této tendence reagovat na tyto principy mechanic-
ky získávat výhody.

Vzpomínáte si na mou kamarádku, jež vlastní klenotnictví? Přestože její první takový 
zisk přišel náhodně, netrvalo dlouho a sama začala ze stereotypu drahé = dobré těžit pra-
videlně a záměrně. Nyní se během turistické sezony nejdříve snaží urychlit prodej určité-
ho špatně se prodávajícího zboží tím, že výrazně navýší jeho cenu. Tvrdí, že jí to báječně 
vydělává. Pokud to na nic netušící turisty zafunguje – a obvykle to zafunguje –, výsledkem 
je pro ni obrovský zisk.

A dokonce i tehdy, kdy tento trik zprvu neuspěje, může zboží označit jako „zlevněné“ 
a prodat je za jeho původní cenu zákazníkům vyhledávajícím výhodné koupě, přičemž 
stále těží výhody z toho, že lidé na přemrštěné ceny reagují podle pravidla drahé = dobré.

Moje kamarádka není v tomto posledním způsobu využití principu drahé = dobré, 
kterým líčí na zákazníky bažící po slevách, ani zdaleka originální. Spisovatel a odborník 
na kulturu Leo Rosten nám přináší příklad bratrů Sida a Harryho Drubeckových, kterým 
ve třicátých letech patřilo pánské krejčovství ve čtvrti, kde Rosten žil. Kdykoliv si nový zá-
kazník u zrcadla zkoušel obleky, Sid se mu přiznal, že špatně slyší, a opakovaně ho žádal, 
aby na něj mluvil hlasitěji. Ve chvíli, kdy zákazník našel oblek, který se mu líbil, a zeptal se 
na cenu, Sid zavolal na svého bratra, vedoucího obchodu, do zadní místnosti: „Harry, ko-
lik stojí tenhle oblek?“ Harry zvedl hlavu od práce a zakřičel zpátky cenu obleku – oproti 
skutečné ceně obrovsky nadsazenou: „Za ten nádherný vlněný oblek to dělá čtyřicet dva 

vajíčka a mladé; přesto jim nikdy nikdo neublíží (Holldobler, 1971).
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dolary.“ Sid předstíral, že neslyší, přiložil si ruku k uchu a zeptal se znovu. Harry opět od-
pověděl: „Čtyřicet dva dolary.“ V tomto bodě se Sid obrátil na zákazníka a zahlásil: „Říká, že 
dvacet dva dolary.“ Spousta mužů si pospíšila, aby oblek koupila a v mžiku byla z obchodu 
pryč i se svou skvělou koupí dle zásady drahé = dobré, než ubohý Sid přišel na svůj „omyl“.

Jiu-jitsu
Žena, která ovládá japonské bojové umění zvané jiu-jitsu, používá proti svému soupeři jen 
minimum vlastní síly. Místo toho zužitkovává sílu přítomnou v přírodních principech, jako 
jsou gravitace, páka, pohybová energie a setrvačnost. Pokud ví, kde a jakým způsobem může 
tyto principy upotřebit, snadno dokáže porazit fyzicky silnějšího protivníka. A to stejné pla-
tí pro uživatele automatických přesvědčovacích zbraní, které kolem nás přirozeně existují. 
Prospěcháři mohou sílu těchto zbraní zaměřit na svůj cíl, a přitom sami vyvinou jen velmi 
malou námahu. Tento poslední rys tohoto procesu dává prospěchářům obrovskou výhodu 
navíc – schopnost manipulovat bez povšimnutí. Dokonce i samotným obětem se většinou 
zdá, že jejich podvolení se je výsledkem působení přirozených sil, nikoliv konstrukce osoby, 
která má ze souhlasu prospěch.

Na řadu přichází příklad. V lidském vnímání funguje princip kontrastu, jenž ovlivňuje 
způsob našeho vidění rozdílu mezi dvěma věcmi, které se nám ukážou jedna po druhé. Jed-
noduše řečeno, pokud se druhá věc od té první trochu liší, máme tendenci vidět ji jako více 
odlišnou, než ve skutečnosti je. Takže pokud nejdříve zvedneme lehký objekt a poté objekt 
těžký, budeme hmotnost druhého objektu odhadovat jako těžší, než kdybychom předtím 
žádný lehký předmět nezvedali. Princip kontrastu je dobře známý v oblasti psychofyziky 
a vedle hmotnosti souvisí se všemi typy vnímání. Jestliže si na večírku povídáme s velmi 
atraktivním člověkem a následně se k nám připojí neatraktivní jedinec, ten druhý na nás 
bude působit ještě méně atraktivně, než jak je přitažlivý ve skutečnosti.9

Jiná ukázka kontrastního vnímání bývá někdy realizována v psychofyzických laboratořích 
za účelem seznámení studentů s tímto principem. Studenti se střídají a jeden z nich vždy sedí 
u tří kbelíků s vodou – v prvním je studená voda, ve druhém má voda pokojovou teplotu a ve 
třetím je voda horká. Nejdříve student vloží jednu ruku do kbelíku se studenou a druhou ruku 
do kbelíku s horkou vodou a poté má za úkol namočit obě ruce současně do kbelíku s vodou, 
která má pokojovou teplotu. Výraz užaslého ohromení, které vzápětí nastane, je všeříkající: 
Přestože jsou obě ruce ve stejném kbelíku, ruka, která byla předtím ve studené vodě, vnímá 
nyní vodu jako horkou, zatímco ruka, která byla předtím v horké vodě, vnímá nyní vodu jako 

9– Někteří vědci varují, že nerealisticky atraktivní lidé, vyobrazovaní v masových médiích (herci, herečky, modelky), 
mohou způsobovat, že jsme nespokojeni se vzhledem skutečných lidí kolem nás, našich potenciálních partnerů. 
Jedna studie například dokázala, že lidé vystavení přehnaně sexuálně atraktivním nahým a spoře oděným tělům 
(v  časopisech typu Playboy a  Playgirl) přestávají být plně spokojeni se sexuální přitažlivostí svých skutečných 
manželek, manželů i životních partnerů a partnerek (Kenrick, Gutierres & Goldberg, 1989).
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studenou. Vtip je v tom, že jedna a tatáž věc – v tomto případě voda pokojové teploty – může 
působit velmi odlišně v závislosti na podstatě události, která jí předchází.

Buďte si jisti, že tato drobná milá přesvědčovací zbraň, účinkující na principu kontrastu, 
nezůstává opominuta. Velká výhoda tohoto principu spočívá v tom, že nejenže funguje, ale 
je prakticky neodhalitelný (Tormala & Petty, 2007). Ti, kteří jej využívají, mohou počítat 
s jeho vlivem a zároveň s tím, že to bude vypadat, jako by situaci ve svůj prospěch nijak ne-
upravovali. Dobrým příkladem jsou obchody s pánskou konfekcí. Předpokládejme, že do 
obchodu s moderní pánskou módou vejde muž a řekne, že si chce koupit trojdílný oblek 
a svetr. Pokud byste byli prodavačem, které oblečení byste mu ukázali jako první, abyste ho 
přiměli utratit co nejvíce peněz? Obchody s oblečením nařizují svým prodavačům, aby nej-
dříve prodali drahý kus. Selský rozum by nám možná radil opak: Pokud člověk právě utratil 
spoustu peněz za oblek, bude se zdráhat utratit ještě další peníze za svetr; ale obchodníci 
s oblečením o tom vědí své. Jednají v souladu s tím, co jim radí princip kontrastu: Prodat 
jako první oblek, protože až přijde řada na svetry, jejich cena se v porovnání s oblekem ne-
bude ani v případě drahých kousků jevit vysoká. Stejný princip platí i pro zákazníka, který 
si přeje koupit doplňky (tričko, boty, opasek) ke svému novému saku. Navzdory tomu, co 
by nám říkal zdravý rozum, důkazy podporují předpovědi vycházející z principu kontrastu.

Obchodníkům přináší mnohem větší zisk, ukážou-li nám nejdříve drahou položku; 
neučinit to znamená ztratit vliv principu kontrastu a také zapříčinit, že tento princip bude 
aktivně vystupovat proti prodavačově cíli. Když nám obchodník nejdříve ukáže levné zboží 

a poté zboží drahé, způsobí, že se drahé zboží bude nakonec zdát ještě dražší – což je pro 
většinu fi rem nepříliš žádaný výsledek. Takže stejně, jako je možné, aby se voda v jednom 
kbelíku jevila horká či studená v závislosti na teplotě dříve testované vody, je možné způso-
bit, že se cena zboží bude zdát vyšší nebo nižší v závislosti na ceně dříve předvedeného kusu.

Kontrast ve vnímání

Jednoprocentní řešení.
DILBERT: © Scott Adams. Šířeno prostřednictvím United Feature Syndicate, Inc.

Dogbert: profesionální 
posel špatných zpráv.

Wally, tvůj šéf mě 
pověřil, abych ti 
řekl...

Dostals padáka!!! 
A mají tajné video, 
na kterém kradeš
                   věci!!!

Není. Ale sleduj, 
jak budeš 

šŤastný, až ti 
povím, že ti 

o jedno procento 
zvýšili plat.

To 
nemůže 

být 
pravda.
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Drahá maminko a tatínku,

od odchodu na střední školu jsem vám příliš nepsala a omlouvám se, že mě nenapadlo 
napsat dříve. Seznámím vás se všemi novinkami, ale než budete pokračovat ve čtení, prosím 
posaďte se. Nesmíte číst dál, dokud se neposadíte, jasné?

No, tak tedy, daří se mi teď docela dobře. Ta fraktura lebky a otřes mozku, které jsem si 
způsobila skokem z okna, když nám krátce po mém příjezdu vyhořel internát, už jsou skoro 
vyléčené. V nemocnici jsem strávila sotva dva týdny a teď už vidím téměř normálně a ty bolesti 
hlavy se objevují jen jednou denně. Požár internátu a můj skok naštěstí viděl zaměstnanec blíz-
ké benzinky, který zavolal hasiče i záchrannou službu. Taky mě navštívil v nemocnici a jelikož 
jsem neměla kde bydlet, když mi vyhořel internát, byl tak laskavý, že mě pozval k sobě do bytu. 
Ve skutečnosti je to místnost v suterénu, ale je útulná. Je to úžasný chlapec, hluboce jsme se 
do sebe zamilovali a plánujeme svatbu. Ještě jsme neurčili datum, ale stihneme to, než začne 
být viditelné moje těhotenství.

Ano, mami a tati, jsem těhotná. Vím, jak moc se těšíte na to, až budete prarodiči, a vím, že mé 
dítě přivítáte a dáte mu stejnou lásku, oddanost a něžnou péči, kterou jste dali mně, když jsem 
byla malá. Důvodem, proč se naše svatba zatím pozdržela, je menší infekce u mého přítele, kvůli 
které nemůže projít předmanželskými krevními testy, a já ji od něj neprozřetelně chytla. Vím, že 
ho v naší rodině přijmete s otevřenou náručí. Je hodný a přestože není vzdělaný, má ambice.

Teď, když jsem vás seznámila se všemi novinkami, chci vám říct, že na internátu nehořelo, 
neměla jsem otřes mozku ani frakturu lebky, nebyla jsem v nemocnici, nejsem těhotná, nejsem 
zasnoubená, nechytila jsem nemoc a nemám žádného kluka. Budu mít ovšem „D“ z amerických 
dějin a „F“ z chemie a chci, abyste tyto známky vnímali v náležité perspektivě.

Vaše milující dcera

Sharon

Obrázek 1.1 Kontrastní vnímání a studentka střední školy

Sharon možná propadá z chemie, ale z psychologie by získala „A“.

Chytré využití principu kontrastu se v žádném případě neomezuje jen na prodavače 
oblečení (viz obrázek 1.1). Na jednu techniku, vycházející z principu kontrastu, jsem narazil, 
když jsem v utajení zkoumal taktiky pro získání klientova souhlasu, jež využívají realitní 
společnosti. Abych se „naučil základy“, doprovázel jsem během jednoho víkendu makléře, 
který případným zájemcům o koupi ukazoval domy na prodej. Makléř – říkejme mu tře-
ba Phil – měl za úkol dát mi rady, jež mi pomohou v mých začátcích. Rychle jsem si vši-
ml jedné věci, a sice, že kdykoliv Phil začínal ukazovat domy nové skupince potenciálních 
kupců, vybral na úvod několik nevhodných staveb. Když jsem se ho na to zeptal, zasmál se. 
Jsou to podle něj „narafi čené“ nemovitosti. Společnost si v majetku udržovala jeden nebo 
dva zchátralé domy s přemrštěnou kupní cenou. Účelem nebylo tyto domy prodat, pouze 
je klientům ukázat, aby skutečné nemovitosti, které měla společnost v nabídce, mohly tě-
žit z tohoto srovnání. Všichni zaměstnanci realitní společnosti tyto domy nevyužívali, ale 
Phil ano. Tvrdil, že se rád dívá na „rozzářené výrazy“ ve tvářích svých klientů, když jim 
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poté ukáže nemovitost, již jim skutečně chce prodat. „Dům, který jsem pro ně vytipoval, 
teď působí prostě skvěle, když předtím viděli několik barabizen.“

Prodejci automobilů pracují s principem kontrastu tak, že vyčkají, dokud se se zákaz-
níkem nedohodnou na ceně auta, a potom začnou nabízet nejrůznější příslušenství. Těsně 
po obchodu za několik tisíc dolarů se pár stovek dolarů navíc za drobnosti, jako je napří-
klad lepší přehrávač cédéček, zdá jako naprostá maličkost. To stejné bude platit o dalších 
výdajích na příslušenství, jako jsou tónovaná skla, lepší pneumatiky nebo ozdobné kryty 
kol, které může obchodník nabídnout vzápětí. Trik spočívá v tom, že se jedna možnost 
nabízí nezávisle na druhé, takže se každá malá fi nanční částka bude oproti již stanovené 
obrovské sumě jevit jako nepodstatná. Prodejci ojetých automobilů mohou dosvědčit, že 
se mnoho původně nízkých celkových částek za vůz nafoukne přidáním spousty zdánlivě 
levných možností. Zatímco zákazník stojí zcela ohromen se smlouvou v ruce, nechápe, co 
se stalo, a nemůže vinit nikoho jiného než sebe, prodejce automobilů se usmívá úsměvem 
mistra bojového umění jiu-jitsu.

OHLASY ČTENÁŘŮ 1.2

Od studenta Obchodní fakulty Univerzity v Chicagu

Zatímco jsem čekal na svůj let na letišti O‘Hare, zaslechl jsem pracovníka za přepáž-
kou, jak ohlašuje, že je do tohoto letadla zarezervováno více míst, než na kolik stačí 
kapacita, a že cestující, kteří budou ochotni letět příštím letadlem, dostanou jako 
kompenzaci kupon v hodnotě 10 tisíc dolarů! Tato přehnaná částka byla samozřejmě 
vtip. Měla lidi rozesmát. Což se stalo. Ale všiml jsem si, že když poté přišel se sku-
tečnou nabídkou (kupon v hodnotě 200 dolarů), nikdo se o ni nepřihlásil. Vlastně 
musel nabídku dvakrát zvýšit, na 300 a poté na 500 dolarů, než získal dobrovolníky.
V té době jsem četl vaši knihu a uvědomil jsem si, že ačkoliv pracovník za přepáž-
kou cestující podle svého plánu rozesmál, podle principu kontrastu to pěkně zvoral. 
Svou nabídku připravil tak, že se oproti kuponu v hodnotě 10 tisíc dolarů zdálo pár 
stovek jako pakatel. Byl to pěkně drahý smích. Jeho leteckou společnost stál 300 do-
larů navíc za každého dobrovolníka.
Poznámka autora: Napadá někoho z vás, jak mohl pracovník za přepážkou využít princip kontrastu 
ve svůj prospěch, nikoliv na svou škodu? Možná mohl začít s vtipnou nabídkou 5 dolarů a poté 
odhalit pravdivou (a nyní i mnohem atraktivněji znějící) sumu 200 dolarů. Jsem si naprosto jist, 
že za těchto podmínek by si zajistil jak svůj smích, tak i dobrovolníky.

Zatímco jsem čekal na svůj let na letišti O‘Hare, zaslechl jsem pracovníka za přepáž-
kou, jak ohlašuje, že je do tohoto letadla zarezervováno více míst, než na kolik stačí 
kapacita, a že cestující, kteří budou ochotni letět příštím letadlem, dostanou jako 
kompenzaci kupon v hodnotě 10 tisíc dolarů! Tato přehnaná částka byla samozřejmě 
vtip. Měla lidi rozesmát. Což se stalo. Ale všiml jsem si, že když poté přišel se sku-
tečnou nabídkou (kupon v hodnotě 200 dolarů), nikdo se o ni nepřihlásil. Vlastně 
musel nabídku dvakrát zvýšit, na 300 a poté na 500 dolarů, než získal dobrovolníky.
V té době jsem četl vaši knihu a uvědomil jsem si, že ačkoliv pracovník za přepáž-
kou cestující podle svého plánu rozesmál, podle principu kontrastu to pěkně zvoral. 
Svou nabídku připravil tak, že se oproti kuponu v hodnotě 10 tisíc dolarů zdálo pár 
stovek jako pakatel. Byl to pěkně drahý smích. Jeho leteckou společnost stál 300 do-
larů navíc za každého dobrovolníka.
Poznámka autora: Napadá někoho z vás, jak mohl pracovník za přepážkou využít princip kontrastu
ve svůj prospěch, nikoliv na svou škodu? Možná mohl začít s vtipnou nabídkou 5 dolarů a poté 
odhalit pravdivou (a nyní i mnohem atraktivněji znějící) sumu 200 dolarů. Jsem si naprosto jist, 
že za těchto podmínek by si zajistil jak svůj smích, tak i dobrovolníky.
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Shrnutí
 Etologové, vědci zabývající se chováním zvířat v jejich přirozeném prostředí, zpozo-

rovali, že se jednání mnoha živočišných druhů odvíjí podle pevně daného mecha-
nického scénáře. Tyto úseky mechanického chování, nazývané fi xní vzorce chování, 
stojí za pozornost vzhledem k jejich podobnostem s určitými automatickými (klik, 
hudry hudry) reakcemi u lidí. U člověka i jemu blízkých živočichů platí, že automa-
tické vzorce chování mají tendenci reagovat na jediný charakteristický znak z celé 
řady informací v určité situaci. Tento jediný znak, neboli spouštěč, se může často 
osvědčit jako velmi cenný, protože jedinci umožňuje správně se rozhodnout bez 
nutnosti pečlivě a zevrubně analyzovat každou jednotlivou informaci v dané situaci.

 Výhody tohoto zkratkovitého reagování spočívají v jeho efektivitě a ekonomičnosti; 
automatickou odpovědí na obvykle správně radící spouštěč získává jedinec potřebný 
čas, energii a mentální kapacitu. Nevýhody tohoto reagování spočívají ve zranitel-
nosti jedince na základě hloupých chyb, které přicházejí draho; tím, že reagujeme jen 
na zlomek informací, které máme k dispozici (dokonce i když jde o zlomek, jehož 
význam lze běžně předem určit), zvyšuje se pravděpodobnost, že uděláme chybu, 
zejména když odpovídáme automaticky a bezmyšlenkovitě. Pravděpodobnost chyby 
se dále zvyšuje, jestliže další jedinci chtějí mít prospěch z toho, že budeme v nevhod-
ný okamžik reagovat, jak si přejí, polapeni v léčkách, které nám předem připravili 
(manipulováním se spouštěči).

 Většinovou část procesu přesvědčování (během něhož jedna osoba přiměje druhou, 
aby se podvolila jejímu požadavku) můžeme pochopit v rámci lidských tendencí 
odpovídat automaticky a zkratkovitě. Většina jedinců si v naší společnosti vytvořila 
vlastní soubor spouštěčů vyvolávajících souhlas, tedy soubor specifi ckých informací, 
které nám za normálních okolností říkají, že naše podvolení se bude správné a pro-
spěšné. Každý z těchto spouštěčů pro vyvolání souhlasu můžeme využít jako (pře-
svědčovací) zbraň, abychom lidi přiměli souhlasit s našimi požadavky.

Úkoly ke studiu

Zvládnutí obsahu
1. Co jsou to fi xní vzorce chování u zvířat? V čem jsou podobné určitým typům lid-

ského fungování? V čem se odlišují?
2. Co je na automatických reakcích u lidí tak atraktivního? Co je na nich nebezpečného?

Kritické myšlení
1. Představte si, že jako advokát zastupujete ženu, která si v obchodním domě zlomi-

la nohu a žaluje obchodní dům o 100 tisíc dolarů za škodu. Pouze na základě toho, 
co víte o kontrastním vnímání, řekněte, co byste během soudního procesu udělali, 
abyste přiměli porotu k tomu, aby se jí kompenzace ve výši 100 tisíc dolarů zdála 
být zcela uměřená a nízká.
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2. Kartička se žádostí o příspěvek na charitu na Obrázku 1.2 vypadá celkem obyčejně, 
kromě podivného seřazení fi nančních částek, o které charita žádá. Na základě prin-
cipu kontrastu vysvětlete, proč je umístění nejmenší možné darovací částky mezi dvě 
vyšší sumy efektivní taktikou k získání větších darů.

3. Na jaká nebezpečí reagování podle zásady klik, hudry hudry upozorňují následující 
citáty?

„Všechno by se mělo dělat nejjednodušším možným způsobem, ale ne jednodušše-
ji.“ Albert Einstein
„Největším poznáním života je zjištění, že i hlupáci mají občas pravdu.“ Winston 
Churchill

Obrázek 1.2 Žádost o příspěvek

4. Jakým způsobem fotografi e v úvodu této kapitoly refl ektuje její téma?

Společnost pro 
prevenci plevele 

ROSIČKY

Nevzhlednou rosičku je možné porazit – ale pouze s pomocí 
uvědomělých občanů jako vy. Váš štědrý příspěvek umožní vý-
zkum, který povede k našemu cíli, světu bez rosičky. Prosím, staň-
te se členy Společnosti pro prevenci plevele rosičky a zaplaťte nám 
příspěvek. Obálka s adresou je pro vaše pohodlí přiložena!

Ano, podporuji Společnost v jejím úsilí o svět bez plevele 
rosičky. Přikládám svůj příspěvek ve výši:

Adresa

Město Stát PSČ

Jméno

$ 25            $ 10           $5             $15            $

Společnost pro prevenci plevele rosičky
P.O. Box 5CG
Lawn City, USA 12345
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KAPITOLA  2
Reciprocita 
Staré dobré 
Dávej a ber... a ber

„Plať každý svůj dluh, jako by účet psal Bůh.“ 
                                   — Ralph Waldo Emerson
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Před několika lety provedl jeden univerzitní profesor experiment. Poslal vánoční přání 
skupince naprosto cizích lidí. Přestože nějakou reakci očekával, počet odpovědí, kterých 

se dočkal, ho ohromil – jemu adresované sváteční pohlednice se mu od lidí, kteří se s ním 
nikdy nesetkali ani o něm neslyšeli, jen hrnuly. Velká většina těch, kteří poslali přání, nikdy 
po identitě neznámého profesora více nepátrala. Obdrželi od něj sváteční pohlednici, klik 
a hudry hudry, automaticky poslali jednu na oplátku (Kunz & Woolcott, 1976).

Přestože jde o rozsahem malou studii, ukazuje se zde působení jedné z nejmocnějších 
přesvědčovacích zbraní, které jsou všude kolem nás – pravidlo reciprocity. Toto pravidlo 
říká, že bychom se měli snažit oplácet stejnou měrou to, co nám někdo jiný poskytuje. Po-
kud nám žena projeví laskavost, měli bychom jí na oplátku nějakou laskavost také proje-
vit; pokud nám muž pošle dárek k narozeninám, neměli bychom zapomenout dát mu na 
jeho narozeniny také dárek; pokud nás pár pozve na večírek, měli bychom se postarat o to, 
abychom je pozvali na nějaký večírek u nás. Síla pravidla reciprocity nás tedy nutí všechny 
laskavosti, dárky, pozvání a podobně v budoucnu oplácet. Závazky jsou pro potřebu od-
vděčit se tak typické, že se slovní výraz „jsem vám zavázán“ stal synonymem pro „děkuji“ 
nejen v angličtině, ale i v dalších jazycích (například v portugalštině existuje výraz „obriga-
do“). Budoucí naplnění povinnosti je hezky vyjádřeno v japonském slovu pro poděkování 
„sumimasen“, což doslova znamená „toto nebude mít konec“.

Působivé na reciprocitě a s ní spojeném pocitu povinnosti je, jak přetrvává v lidské 
kultuře. Je natolik rozšířená, že Alvin Gouldner (1960) a další sociologové po intenzivním 
studiu prohlásili, že toto pravidlo zastávají všechna lidská společenství.10

 Zdá se dále, že toto pravidlo proniká každou společností napříč; prostupuje výměnami 
všeho druhu. Skutečně, jeví se jako pravděpodobné, že rozvinutý systém závazků, plynou-
cích z pravidla reciprocity, je jedinečným vlastnictvím lidského rodu. Věhlasný archeolog 
Richard Leakey připisuje podstatu toho, co z nás činí lidské bytosti, právě systému reci-
procity. Tvrdí, že jsme lidé, protože se naši předkové naučili dělit se o jídlo i o dovednosti 
„v čestném systému závazků“ (Leakey & Lewin, 1978). Kulturní antropologové pohlížejí 
na „síť vzájemné zavázanosti“ jako na jedinečný adaptační mechanismus lidské rasy, který 
umožnil dělbu práce, výměnu rozličných druhů výrobků a různých služeb a vznik vzájem-
ných závislostí, které jedince připoutaly k sobě a daly vzniknout vysoce výkonným jednot-
kám (Ridley, 1997; Tiger & Fox, 1989).

10– Některá společenství zformalizovala toto pravidlo do podoby rituálu. Vezměte v potaz například Vartan Bhanji, 
ofi ciální zvyk výměny darů, který je běžný v určitých částech Pákistánu a Indie. V komentáři k tradici Vartan 
Bhanji Gouldner (1960) poznamenává:
– Je... pozoruhodné, že tento systém pečlivě brání úplnému odstranění zbývajících závazků. Takto tedy 

u příležitosti svatby obdrží odcházející hosté darem sladkosti. Když je hostitelka rozdává, řekne: „Těchto pět 
je vašich.“ Což znamená: „Tyto dary jsou splátkou za vše, co jste mi dříve dali.“ Potom přidá ještě jednu porci 
a řekne: „Tyto jsou moje.“ Při nejbližší příležitosti je obdrží zpátky spolu s jednou věcí navíc, kterou později 
vrátí, a tak dále. (s. 175)
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Pro vytvoření sociálního pokroku, jak jej popsali Tiger a Fox, je klíčový pocit budou-
cího závazku. Široce rozšířené, hluboce ctěné cítění budoucího závazku stálo na počát-
ku obrovských změn v lidské sociální evoluci, neboť s sebou přinášelo vědomí, že jedna 
osoba může něco druhé osobě věnovat (například jídlo, energii, péči) s přesvědčením, že její 
dar nevyšel do ztracena. Poprvé v celé historii lidského vývoje mohl jedinec dát jakýkoliv 
ze svých zdrojů, aniž by jej skutečně dával pryč. Výsledkem bylo snížení přirozených zá-
bran vůči vzájemnému vyměňování zboží, kdy musí jedna strana začít tím, že druhé straně 
daruje nějaký zdroj. Bylo možné rozvinout sofi stikovaný a koordinovaný systém výpomoci, 
obdarovávání, obrany a obchodování, což společnostem, které jej vlastnily, přineslo nesmírné 
výhody. S takto zřetelně tvárnými důsledky pro kulturu nás nemůže překvapovat, že máme 
díky procesu socializace, kterým všichni procházíme, pravidlo reciprocity hluboce vštípené 
do paměti.

Přestože se závazky přenášejí do budoucnosti, jejich rozsah není nekonečný. Především 
u relativně malých pozorností se zdá, že touha odvděčit se časem polevuje (Burger a kol., 
1997; Flynn, 2002). Pokud se ovšem jedná o dary skutečně mimořádného významu a hod-
noty, mohou být až celoživotní. Neznám lepší příklad toho, jak se závazek k odvděčení 
může dlouho a mocně táhnout do budoucna, než je zarážející příběh o 5 tisíc amerických 
dolarech pomoci v nouzi, které si vyměnily Mexiko a Etiopie. V roce 1985 se Etiopie mohla 
právem prohlásit za nejvíce trpící a strádající zemi na světě. Její hospodářství bylo v tros-
kách. Její zdroje potravy byly léty sucha a vnitřních válek zcela zpustošeny. Její obyvatelé 
po tisících umírali vinou nemocí a hladem. Za těchto okolností by mě nepřekvapilo, kdy-
bych se dozvěděl, že Mexiko poskytlo této zmučené zemi potřebující pomoc dar v nouzi 
ve výši 5 tisíc amerických dolarů. Pamatuji si však na svoje ohromení, když autor stručné 
novinové zprávy trval na tom, že pomoc šla v obráceném směru. Domácí úřady etiopské-
ho Červeného kříže se rozhodly poslat peníze na pomoc obětem zemětřesení, ke kterému 
došlo toho roku v Mexico City.

Je to na jednu stranu osobní prokletí a zároveň i profesionální požehnání, že kdykoliv 
mě nějaký aspekt lidského chování zarazí, něco mě nutí dále se jím zabývat. V tomto pří-
padě se mi podařilo vypátrat hlubší pozadí celého příběhu. Naštěstí jeden novinář, které-
ho čin Etiopanů vyvedl z míry stejně jako mě, požádal o vysvětlení. Odpověď, již obdržel, 
nabízela výmluvné potvrzení pravidla reciprocity: Navzdory obrovskému nedostatku pa-
nujícímu v Etiopii byly peníze do Mexika poslány, protože v roce 1935 pomohlo Mexiko 
Etiopii, když zemi napadla Itálie („Etiopský Červený kříž“, 1985). Po této informaci jsem 
zůstal strnulý úžasem, ale už jsem nebyl zmatený. Potřeba odvděčit se překonala ohrom-
né kulturní rozdíly, dlouhou vzdálenost, katastrofální hladomor, mnoho let i momentální 
vlastní zájmy. Zcela prostě řečeno, o půl století později navzdory všem proti tomu působí-
cím silám závazky zvítězily.

Pokud se někomu půl století trvající závazek jeví jako drobná milá pozornost, kterou 
bychom mohli vysvětlit nějakým jedinečným rysem etiopských kulturních tradic, popře-
mýšlejte nad řešením jiného zprvu záhadného případu. 27. května 2007 mluvil jeden vládní 
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úředník z kanceláře sídlící ve Washingtonu, D.C., Christiaan Kroner s novinářem o neskrý-
vané hrdosti na okamžitý zásah své vlády, která ihned po katastrofi ckém hurikánu Katrina 
vyslala rychle a zdatně pomoc, konkrétně „čerpadla, lodě, helikoptéry, inženýry a huma-
nitární prostředky“ do zatopeného města New Orleans a na mnoho dalších míst postiže-
ných pohromou (Hunter, 2007). Cože to řekl? Jak mohl tváří v tvář všeobecně viditelnému 
skandálnímu zpoždění a absolutně nemotorné reakci federální vlády na katastrofu takové 
prohlášení vůbec vydat? V době jeho projevu například v rámci tolik oslavovaného vládní-
ho programu Road Home, určeného na pomoc obyvatelům domů v Louisianě, stále nebyly 
doručeny prostředky 80 procentům žadatelů, přestože uplynulo již téměř osmnáct měsíců. 
Je snad pan Kroner ještě nemravnější, než se říká o většině politiků? Ukazuje se, že ne. Ve 
skutečnosti měl plné právo pociťovat radost ze zásluh své vlády, protože nebyl úředníkem 
Spojených států; byl to nizozemský velvyslanec ve Spojených státech a mluvil o význam-
né pomoci, kterou americkému pobřeží kolem Mexického zálivu, zasaženému hurikánem 
Katrina, poskytlo Nizozemí.

Když jsme ale došli k řešení, objevuje se stejně zmatená otázka: Proč Nizozemí? Po 
pohromě nabídly pomoc i další země. Ale žádná z nich se ani nepřiblížila okamžitému 
a dlouhotrvajícímu příslibu Nizozemců tomuto regionu. Pan Kroner dokonce pokračoval 
v ubezpečování obětí záplav o tom, že jeho vláda s nimi zůstane dlouhodobě, a prohlásil: 
„Vše, co po nás bude Louisiana žádat a co jsme schopni udělat, jsme také připraveni udělat.“ 
Pan Kroner dále k této mimořádné vůli pomoci přidal vysvětlující příběh: Nizozemí mělo 
vůči New Orleans dluh – déle než půl století. 31. ledna 1953 přihnala neustávající vichřice 
divoké vody Severního moře na čtvrt milionu akrů jeho země, protrhla bariéry i protipo-
vodňové hráze a zničila tisíce domů, v nichž zemřely dva tisíce obyvatel. Brzy poté obdržely 
nizozemské úřady pomoc i technickou podporu od úřadů v New Orleans, což vedlo k vý-
stavbě nového systému vodního odčerpávání, které od té doby zemi chrání před podobně 
ničivými záplavami. Člověka udivuje, proč stejná úroveň pomoci městu New Orleans, jež 
přišla od cizí vlády, nikdy nedorazila od národní vlády, pod kterou město spadá. Vládní 
úřady si zřejmě myslely, že vůči New Orleans žádný dluh nemají.

Pokud to tak je, měly by si tyto úřady uvědomit, že obyvatelé New Orleans jsou nyní 
přesvědčeni o tom, že vládě nic nedluží – jako voliči, dobrovolníci, přispěvatelé a, což je 
nejvíce politováníhodné, dokonce ani jako občané dodržující zákon. Jak to vyjádřil básník 
W. H. Auden: „Já i svět už víme/co i každý školák zná./Ti, kterým se děje zlo,/oplácejí zase 
zlem.“ Snad tedy není moc překvapivé, že v roce 2007 i navzdory trvalým hlídkám Národní 
gardy, státní policie a absolventů dvou ročníků městské policejní akademie vzrostl počet 
vražd v New Orleans skokově o 30 procent, čímž zlomil všechny rekordy a z New Orleans 
učinil nejkrvavější město v zemi. Obecněji můžeme říci, že nás pravidlo reciprocity učí, 
že ať jsou plody našich činů sladké nebo kyselé, vždy sklidíme, co zasejeme.
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Jak toto pravidlo funguje
Nebuďte na omylu, lidské společnosti z pravidla reciprocity jednoznačně získávají výraznou 
výhodu v konkurenčním boji a v důsledku toho si dávají pozor, aby se její členové tomuto 
pravidlu podvolovali a aby v ně věřili. Každého z nás učili žít podle tohoto pravidla a každý 
z nás zná společenské tresty a posměch, kterému je vystaven ten, kdo toto pravidlo poruší. 
Existuje všeobecná nelibost vůči lidem, kteří si berou a neprojevují nejmenší zájem vracet, 
a tak často půjdeme do krajností, abychom se vyvarovali označení somrák, nevděčník nebo 
vyžírka. Často nás do takových krajností dovedou a zároveň i „dovedou“ jedinci, kteří če-
kají, že na naší zavázanosti vydělají.

Abychom pochopili, jak lze pravidlo reciprocity zneužít někým, kdo v něm nalezne pře-
svědčovací zbraň, kterou určitě je, měli bychom se blíže seznámit s pokusem, jenž uskutečnil  
psycholog Dennis Regan (1971). Účastník studie hodnotil spolu s dalším účastníkem kva-
litu maleb v rámci pokusu zaměřeného na „chápání umění“. Druhý hodnotitel – můžeme 
mu říkat Joe – pouze hrál účastníka studie a ve skutečnosti byl asistentem doktora Regana. 
Pro naše účely se experiment odehrál za dvou různých podmínek. V některých případech 
prokázal Joe druhému účastníkovi malou nevyžádanou laskavost. Během krátké přestávky 
na pár minut opustil místnost a vrátil se se dvěma lahvemi Coca-Coly, jednou pro účastníka 
a jednou pro sebe. „Zeptal jsem se ho [vedoucího pokusu], jestli bych si mohl koupit Colu, 
a on řekl, že jo, tak jsem koupil taky jednu pro tebe,“ řekl. V jiných případech Joe druhému 
účastníkovi laskavost neprokázal; prostě se po dvouminutové přestávce vrátil s prázdnýma 
rukama. Ve všem ostatním se však Joe choval stejně.

Později, když účastník ohodnotil všechny obrazy a vedoucí pokusu na chvíli opustil míst-
nost, Joe požádal svého druha, zda by neprokázal laskavost jemu. Naznačil mu, že prodává 
lístky do tomboly, v níž lze vyhrát nové auto, a že pokud prodá nejvíce lístků, dostane cenu 
v hodnotě 50 dolarů. Joe požádal účastníka, aby si u něj koupil nějaké lístky do tomboly 
po 25 centech: „Pomůže mi jakékoliv množství, čím víc, tím líp.“ Hlavní výsledky studie se 
zabývají počtem lístků, které si účastníci pokusu za dvou různých podmínek u Joea kou-
pili. Bez debat byl Joe v prodeji lístků do tomboly úspěšnější u účastníků, kterým předtím 
prokázal laskavost. Tito účastníci měli očividně pocit, že mu něco dluží, a nakoupili si u něj 
dvakrát více lístků do tomboly než účastníci, kterým Joe předtím laskavost neprokázal. Přes-
tože Reganova studie reprezentuje velmi jednoduchý příklad fungování pravidla reciprocity, 
ukazuje nám několik důležitých charakteristických znaků tohoto pravidla, které nám po 
dalším zvážení pomůžou pochopit, jak je lze využít ve svůj prospěch.
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Pravidlo vítězí

Jedním z důvodů, proč lze reciprocitu tak efektivně využívat jako nástroj pro získání něčí-
ho souhlasu, je její moc. Toto pravidlo má v sobě neuvěřitelnou sílu, která dokáže vyvolat 
kladnou odpověď i tam, kde by dotazovaný žádost určitě odmítl, nebýt onoho přítomného 
pocitu zavázanosti. Druhý výsledek Reganovy studie nám podává důkazy o tom, jak může 
síla tohoto pravidla zvítězit nad vlivy dalších faktorů, které obyčejně způsobují podvolení 
se požadavku. Kromě vlivu pravidla reciprocity na vyvolání souhlasu Regan také zkoumal, 
jak naši tendenci souhlasit s požadavkem druhé osoby ovlivňují naše sympatie k tomu člo-
věku. Aby změřil, do jaké míry účastníci pokusu kupovali lístky do tomboly podle svých 
sympatií, nechal Regan účastníky ohodnotit v několika bodech, jak jim byl Joe sympatický. 
Poté jejich odpovědi porovnal s počty lístků, které si účastníci u Joea koupili. Bylo možné 
zřetelně pozorovat tendenci kupovat u Joea tím více lístků, čím sympatičtější Joe účastní-
kovi byl. Vcelku rozhodně nejde o šokující objev, neboť většina z nás by odhadla, že lidé 
jsou ochotnější prokázat laskavost někomu, kdo je jim sympatický.

Zajímavé zjištění Reganova experimentu však spočívá v tom, že jakýkoliv vztah mezi 
sympatiemi a souhlasem šel zcela stranou, jestliže účastník obdržel od Joea láhev Coly. Ti, 
kteří mu dlužili laskavost, nerozlišovali, zda jim je nebo není sympatický; cítili nutnost 
odvděčit se mu, což učinili. Účastníci, kteří napsali, že jim byl Joe nesympatický, si od něj 
koupili přesně stejný počet lístků jako ti, kteří napsali, že jim byl Joe sympatický. Pravidlo 
reciprocity bylo tak silné, že zcela převládlo nad vlivem jiného faktoru – sympatií pro žá-
dajícího – který obyčejně určuje rozhodnutí o podvolení se.

Uvažujte nad důsledky. Lidé, které normálně nemusíme mít rádi – odpudiví nebo ne-
příjemní prodavači, protivní známí, zástupci podivných nebo neoblíbených organizací 
– mohou výrazně zvýšit svoje šance na to, že uděláme, co si oni přejí, pouze tím, že nám 
předtím, než vysloví svůj požadavek, prokážou drobnou laskavost. Vezměme si příklad 
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Vánoční 
přání od 
Binkmanových!

V tomto 
roce jsme 
Binkmanovy 
vyškrtli ze 
seznamu.

Pokud jim teĎ 
pošleme přání, 
razítko na obálce 
bude nejdříve z 27.! 
Poznají, že jsme na 
ně nemysleli!

Vůbec jsi neměla v plánu 
posílat jim přání. Vyškrtli 
jste je.

Přátelství jsou trvalá, 
obzvlášŤ v naší rodině.

Přání, dodatek a dárek 
s rytinou! Ha ha!! 

Trumfněte nás, Binkmanovi!!

Má pravdu. Co 
je horší... aby 
poznali, že jsme je 
vyškrtli, nebo aby 
pochopili, že jsme 
na ně nemysleli??

ZvlášŤ když 
sem něco 
vlastnoručně 
připsali!

Vlastnoručně 
připsali?! 
Udělali nám 
to naschvál!

Poznali, že jsme je 
vyškrtli, a schválně 

nám poslali přání 
na poslední chvíli, 

abychom se cítili 
vinni!

Oplatíme jim 
to! Pošleme 
jim přání, 
vlastnoruční 
dodatek a dárek!

Dárek s rytinou, 
takže budeme mít 
dobrý důvod, 
proč to posíláme 
pozdě!

Áá! Ne! Od 
Binkmanových ne!
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z nedávné historie. Hnutí Hare Krišna je východní náboženská sekta, jejíž staletí staré ko-
řeny lze vystopovat až do indického města Kalkata. Velkolepý moderní příběh tohoto hnutí 
začal v sedmdesátých letech, kdy sekta zaznamenala výrazný nárůst nejen v počtu členů, ale 
i v bohatství a majetku. Ekonomickou prosperitu podporovala řada aktivit, z nichž hlavní 
a nejviditelnější bylo, když členové hnutí žádali o příspěvky od kolemjdoucích na veřejných 
místech. Během rané historie tohoto hnutí ve Spojených státech byly prosby o příspěvky 
prováděny formou, která musela utkvět v paměti každému, kdo ji viděl. Skupinky Krišno-
vých vyznavačů – často s vyholenými hlavami a ve špatně padnoucích róbách, s přehozem 
přes nohy, s korálky a zvonečky – zabraly nějakou ulici ve městě, kde členové hnutí sborově 
zpívali a pohupovali se do rytmu. A přitom žebrali o příspěvky.

OHLASY ČTENÁŘŮ 2.1

Od podnikatelky ze státu New York

Jakožto tajemnice fi rmy v Rochesteru ve státě New York obvykle pracuji pouze přes 
den; ale jednoho večera jsem zůstala v kanceláři déle, abych dokončila jednu dů-

ležitou práci. Když jsem poté vyjížděla ze svého parkovacího místa, auto se sklouz-
lo po ledu a zůstalo viset nad malou strží. Bylo pozdě, byla zima a tma; všichni mí 
spolupracovníci už dávno odjeli domů. Ale zaměstnanec jiného oddělení přispěchal 
a vytáhl mě do bezpečí.
O dva týdny později, když jsem zrovna pracovala na nějakých personálních záleži-
tostech, jsem zjistila, že ten samý zaměstnanec dostal několik napomenutí za závažná 
porušení fi remního řádu. Přestože jsem vůbec neznala morálku toho muže, rozhodla 
jsem se ve jménu jeho záležitosti zajít k řediteli fi rmy. Ačkoliv jeho charakter zpo-
chybňovalo už více lidí, do dnešního dne se cítím být jeho dlužníkem a chci ho bránit.
Poznámka autora: Ukazuje se, že stejně jako v Reganově experimentu hrály v rozhodování čtenářky 
o tom, zda pomoci, mužovy osobní vlastnosti menší roli než prostý fakt, že on dříve pomohl jí.

Jakkoliv vysoce efektivně tato technika fungovala pro získání pozornosti, v získávání fi -
nancí se příliš neosvědčila. Průměrnému Američanovi se členové Hnutí Hare Krišna zdáli 
přinejmenším divní a odmítal je podporovat svými penězi. Brzy začalo být hnutí jasné, že 
čelí vážnému problému ve vztahu s veřejností. Lidem, které členové žádali o příspěvek, se 
nelíbil jejich celkový vzhled, oblečení nebo chování. Pokud by hnutí bylo běžnou komerč-
ní organizací, řešení by bylo snadné – změna věcí, které se veřejnosti nelíbí. Ovšem Hare 
Krišna je náboženská organizace a vzhled, oblečení a chování jejích členů částečně souvisí 
s věroukou. Jelikož věrouka je tradičně odolná vůči změnám na základě mínění světa, ve-
dení hnutí čelilo skutečnému dilematu. Na jedné straně byla víra, způsob oblékání a účesů, 
které měly náboženský význam. Na straně druhé, a to ohrožovalo fi nanční zabezpečení 

Jakožto tajemnice fi rmy v Rochesteru ve státě New York obvykle pracuji pouze přes
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ležitou práci. Když jsem poté vyjížděla ze svého parkovacího místa, auto se sklouz-
lo po ledu a zůstalo viset nad malou strží. Bylo pozdě, byla zima a tma; všichni mí
spolupracovníci už dávno odjeli domů. Ale zaměstnanec jiného oddělení přispěchal 
a vytáhl mě do bezpečí.
O dva týdny později, když jsem zrovna pracovala na nějakých personálních záleži-
tostech, jsem zjistila, že ten samý zaměstnanec dostal několik napomenutí za závažná 
porušení fi remního řádu. Přestože jsem vůbec neznala morálku toho muže, rozhodla 
jsem se ve jménu jeho záležitosti zajít k řediteli fi rmy. Ačkoliv jeho charakter zpo-
chybňovalo už více lidí, do dnešního dne se cítím být jeho dlužníkem a chci ho bránit.
Poznámka autora: Ukazuje se, že stejně jako v Reganově experimentu hrály v rozhodování čtenářky 
o tom, zda pomoci, mužovy osobní vlastnosti menší roli než prostý fakt, že on dříve pomohl jí.

KE0703_sazba.indd   39 4.10.2012   10:28:42



VLIV40

organizace, byly nikoliv pozitivní reakce americké veřejnosti na tohle všechno. Jak se sekta 
měla zachovat?

Usnesení hnutí bylo vynikající. Zaměřili se nově na taktiku vydělávání peněz, která ne-
zbytně nevyžadovala, aby její oběti měly k žadatelům o příspěvek pozitivní přístup. Začali 
využívat techniku žádání o peníze, která zahrnovala pravidlo reciprocity, a to, jak ukáza-
la Reganova studie, bylo natolik silné, že dokázalo překonat i nesympatie vůči žadatelům. 
Nová strategie stále obnášela žadonění o příspěvek na veřejných místech plných lidí (nej-
oblíbenější byla letiště), ovšem než zazněla žádost, vybraná osoba obdržela „dárek“ – knihu 
(obvykle Bhagavadgítu), ofi ciální časopis hnutí Back to Godhead nebo v nejvíce ziskovém 
případě květinu. Nic netušící kolemjdoucí, kterým se náhle v ruce nebo na klopě kabátu 
objevila květina, nedostali žádnou příležitost dárek vrátit, dokonce ani když prohlásili, že jej 
nechtějí. „Ne, to je náš dar pro vás,“ řekl člen hnutí a odmítl si dárek vzít zpět. Těsně poté, 
co tedy věřící ovládl situaci silou pravidla reciprocity, oběť byla požádána o příspěvek hnu-
tí. Tato strategie „než žebrám, obdarovávám“ znamenala pro Hnutí Hare Krišna nebývalý 
úspěch a zajistila mu rozsáhlé ekonomické zisky a příjmy, vlastnictví chrámů, obchodů, 
domů a dalšího majetku v 321 centrech ve Spojených státech a po celém světě.

Santa Krišna

Tito členové Hare Krišna 
dovedli své převleky do 
krajních mezí, ale jejich 
spojencem bylo stále 
pravidlo reciprocity. 
Byli zatčeni za vybírání 
příspěvků bez povolení, 
když nakupujícím vnucovali 
vánoční cukrové špalky 
a poté je žádali o fi nanční 
příspěvek.
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Mimochodem, je poučné, že pravidlo reciprocity přežilo svou užitečnost pro Hnutí 
Hare Krišna nikoliv snad proto, že by ve společnosti ztratilo svůj vliv, ale protože jsme našli 
způsoby, jak se uchránit před tím, aby je na nás členové hnutí mohli praktikovat. Poté, co 
se mnoho cestujících stalo obětí jejich taktiky, začali si na letištích a v nádražních halách 
dávat na výskyt žebrajících členů Hare Krišna v róbách pozor, přizpůsobili svoje kroky, aby 
se vyhnuli setkání s nimi, a dopředu se připravili, aby mohli zavčas odmítnout „dar“ prosí-
cího. V důsledku toho členové sekty zažili výrazný fi nanční propad. V Severní Americe bylo 
z ekonomických důvodů zavřeno 30 procent jejich chrámů a počet věřících zaměstnaných 
v chrámech, které zůstaly, spadl z vysokého počtu 5 tisíc na odhadovaných 800.

Také jiné typy organizací se naučily využívat sílu malého dárku, aby docílili chování, ke 
kterému by lidé jinak nepřistoupili. Výzkumníci zabývající se průzkumy zjistili, že peněžní 
dárek (stříbrný dolar nebo poukázka na 5 dolarů), přiložený do obálky spolu se zaslaným 
dotazníkem, obrovsky navyšuje počty vyplněných dotazníků oproti případům, kdy je stejná 
fi nanční částka nabídnuta jako odměna za vyplnění (Singer, Van Holwyk & Maher, 2000; 
Warriner, Goyder, Gjertsen, Horner & McSpurren, 1996). Jedna studie dokonce ukázala, 
že „dárková“ poukázka na 5 dolarů, zaslaná spolu s pojišťovacím dotazníkem, byla dvakrát 
efektivnější než nabídka odměny 50 dolarů za zaslání vyplněného dotazníku (James & Bol-
stein, 1992). Podobně tomu se i jídelní řetězce naučily, že když dají zákazníkovi k účtence 
jednoduše sladkost nebo mátový bonbon, značně stoupne zanechané spropitné (Stroh metz, 
Rind, Fisher & Lynn, 2002). Celkově shrnuto, obchodníci zjistili, že když zákazník přijme 
dárek, je ochoten zakoupit si produkty a služby, které by jinak odmítl (Gruner, 1996).

Zdá se, že sociální komunikaci na základě pravidla „dávej a ber“ dobře chápeme ještě 
před dosažením dospělosti. Jedna učitelka angličtiny mi napsala o testu ze správného uží-
vání přítomného, minulého a budoucího času, který zadává žákům pátých tříd. Na otázku 
„Jaký je budoucí čas slovesa Dávám?“ odpověděl jeden mladý vtipálek „Beru“. Možná ur-
čil tento konkrétní gramatický tvar špatně, ale širší společenské pravidlo zvládl dokonale.

Politika
Politika je další oblastí, kde o sobě dává vědět moc pravidla reciprocity. Taktika reciprocity 
se objevuje na každém stupni:

 Na vrcholu se zvolení politici zapojují do „bratříčkování“ a vzájemného vyměňo-
vání službiček, což z politiky činí sídlo opravdu podivných společníků. Bezcharak-
ternímu hlasování některého z námi zvolených zástupců během navrhování zákona 
nebo určitého opatření můžeme obvykle porozumět jako splácení služby tomu, kdo 
návrh předložil. Politické analytiky ohromila úspěšnost Lyndona Johnsona v počát-
cích jeho úřadování, kdy v Kongresu prosadil mnoho ze svých programových bodů. 
Dokonce i členové Kongresu, o kterých se věřilo, že jsou ostře proti návrhům, pro 
ně hlasovali. Podrobné politologické průzkumy zjistily, že důvodem není ani tak 
Johnsonova bryskní politická orientace, jako velké množství služeb, které doká-
zal ostatním zákonodárcům poskytnout během mnoha let u moci ve Sněmovně 
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a v Senátu. Jakožto prezident mohl v krátkém čase uskutečnit opravdu význam-
né množství zákonodárných rozhodnutí, protože požádal o splacení těchto služeb. 
Je zají mavé, že obdobný proces zřejmě zapříčinil problémy, které měl s prosazením 
svého programu v Kongresu během začátků svého úřadování Jimmy Carter, přestože 
ve Sněmovně i v Senátu jasně převažovali demokraté. Carter přišel k prezidentskému 
úřadu bez předchozích zkušeností v Kongresu. Svou kampaň postavil na tom, že není 
provázán s Washingtonem a tudíž nikomu nic nedluží. Kořeny mnoha ze zákono-
dárných problémů, s nimiž se potýkal, lze vystopovat až k faktu, že nikdo nedlužil 
nic jemu. Něco velmi podobného můžeme říci i o potyčkách s legislativou během 
prvního období dalšího muže „mimo Washington“ Billa Clintona.

 Na jiné úrovni můžeme jasně rozpoznat sílu pravidla reciprocity ve snahách korpo-
rací i jednotlivců zahrnovat zástupce justice i zákonodárství dárky a službami a také 
v opakovaných zákonných omezováních takových dárků a služeb. Dokonce i v rámci 
legálních politických příspěvků často cíl podpory nejoblíbenějšího kandidáta souvisí 
s ohromným množstvím takto vytvořených závazků. Jediný pohled na seznam fi rem 
a organizací, které přispívají na kampaně obou hlavních kandidátů v důležitých vol-
bách, nám podává důkaz o jejich motivacích. Ti z vás, kteří skepticky požadují přímý 
důkaz toho, že sponzoři politiků počítají s pravidlem quid pro quo, se mohou podí-
vat na slavné nestydaté vystoupení byznysmena Rogera Tamraze při projednávání 
reformy fi nancování kampaní v Kongresu. Když se ho politici zeptali, zda má pocit, 
že se mu jeho příspěvek 300 tisíc dolarů vyplatil, usmál se a odpověděl: „Myslím, že 
příště daruji 600 tisíc dolarů.“

Upřímnost tohoto druhu je v politice vzácná. Dárci i příjemci jsou spolu z velké části 
zajedno, aby rozptýlili názor, že by příspěvky na kampaně, výlety zadarmo a vstupenky na 
fi nále ligy v americkém fotbale mohly „rozvážné, svědomité“ vládní politiky jakkoliv ovlivnit. 
Jak vytrvale tvrdil ředitel jedné lobbovací organizace, není důvod k obavám, protože „Tito 
[vládní politici] jsou inteligentní, vyspělí a vzdělaní muži a ženy na vrcholu svých profes-
ních drah, vycvičení k tomu, aby byli soudní, kritičtí a pozorní“ (Barker, 1998). A politici 
s ním samozřejmě souhlasí. Pravidelně je slyšíme prohlašovat, že jsou plně nezávislí a necítí 
závazky, které ovlivňují všechny ostatní. Jeden z představitelů mého státu nenechal žádný 
prostor pochybnostem, když popisoval svou zodpovědnost vůči dárcům: „Získají tím přesně 
to, co tím získají všichni ostatní: nic.“ (Foster, 1991)

Promiňte mi, pokud se, čistě v pozici vědce, směji. Rozvážní, svědomití vědci vědí svo-
je. Jedním z důvodů, proč vědí svoje, je fakt, že tito „inteligentní, vyspělí a vzdělaní muži 
a ženy na vrcholu svých profesních drah“ zjistili, že jsou stejně náchylní k tomuto procesu 
jako každý jiný člověk. Podívejme se na kontroverzní medicínský případ týkající se bez-
pečnosti blokátorů kalciových kanálů, určitého typu léků na nemoci kardiovaskulárního 
systému. Jedna studie odhalila, že sto procent vědců, kteří ve svých článcích tyto léky vy-
chválili, získalo předtím podporu (výlety zdarma, příspěvky na výzkum nebo zaměstnání) 
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od farmaceutických fi rem; ale pouze 37 procent vědců, kteří byli vůči lékům kritičtí, něja-
kou takovou podporu obdrželo (Stelfox, Chua, O‘Rourke & Detsky, 1998). Jestliže se i vědci, 
„vycvičení k tomu, aby byli soudní, kritičtí a pozorní“, nechávají zviklat vytrvalým proudem 
recipročních výměn, měli bychom od politiků zcela určitě očekávat to samé. A bylo by to 
správně. Novináři z tiskové agentury Associated Press se například zaměřili na americ-
ké poslance, kteří v roce 2002 získali na šest klíčových oblastí své kampaně nejvíce peněz 
od skupin se specifi ckými zájmy, a zjistili, že tito poslanci jsou sedmkrát častěji ochotni 
hlasovat ve prospěch těchto skupin, jež je nejvíce podpořily v kampani. Ve výsledku získaly 
tyto skupiny 83 tehdy vítězných procent (Salant, 2003). Zvolení a jmenovaní politici často 
sami sebe vidí jako imunní vůči pravidlům, která platí pro nás ostatní – předpisům ome-
zujícím parkování a podobně. Ale nechat je rochnit se ve své domýšlivosti tehdy, přijde-li 
na pravidlo reciprocity, je nejen legrační, ale také nebezpečné.

Vzorek „ne tak úplně zdarma“
Moc reciprocity můžeme samozřejmě nalézt i v obchodnické branži. Přestože počet příkla-
dů je obrovský, pojďme se zaměřit na dva nejznámější z nich. Dlouhou a účinnou historii 
má v marketingové taktice takzvaný vzorek zdarma. Ve většině případů obdrží potenciální 
zákazník malé množství žádaného produktu, aby posoudil, jestli mu vyhovuje. Samozřejmě 
jde o legitimní přání výrobce – předvést veřejnosti kvality svých výrobků. Největší poziti-
vum vzorku zdarma ovšem spočívá v tom, že je to také dárek, a jako takový může vyvolat 
pravidlo reciprocity. Tak jako správný stoupenec jiu-jitsu může i obchodník, který nabízí 
vzorek zdarma, vypustit do světa přirozenou zavazující sílu, spjatou s dárkem, a dál budit 
nevinný dojem člověka, jenž má v úmyslu pouze informovat.

Oblíbeným místem pro poskytování vzorků zdarma jsou supermarkety, kde zákazníci 
často dostávají malé vzorky výrobku k ochutnání či vyzkoušení. Pro mnoho lidí je těžké 
vzít si od věčně usměvavé obsluhy vzorek, vrátit pouze párátko nebo kelímek a odejít. Mís-
to toho si některý z produktů koupí, i když jim možná příliš nezachutnal. Velmi efektivní 
verzi tohoto marketingového tahu zachytil Vance Packard v knize Th e Hidden Persuaders 
(1957). V popisovaném příběhu prodá jeden zaměstnanec supermarketu v Indianě během 
pár hodin jednoho dne šokující půl tuny sýra, když nabídne zákazníkům, aby si ze sýra 
kousíček odkrojili a zdarma jej ochutnali.

Jinak využívá taktiku vzorků zdarma fi rma Amway Corporation, vyrábějící a distribuující 
potřeby pro domácnost a osobní péči prostřednictvím husté celonárodní sítě podomních 
prodejců. Společnost, která vyrostla z podniku řízeného z garáže v obchod prodávající ročně 
zboží za 1,5 miliardy dolarů, využívá princip vzorků zdarma v systému nazvaném BUG.11

11– Bug znamená v angličtině brouk, ale také štěnice. (pozn. překl.)

KE0703_sazba.indd   43 4.10.2012   10:28:42



VLIV44

BUG obsahuje sbírku produktů Amwaye – lahvičky leštidel na nábytek, čisticí prostřed-
ky či šampony, deodoranty ve spreji, prostředky proti hmyzu nebo na mytí oken –, které 
zákazník dostane přímo do domu na speciálně tvarovaném podnosu nebo jen v igelitové 
tašce. Tajná příručka pro zaměstnance fi rmy Amway dává dále prodávajícímu pokyny, aby 
balíček nechal v domě „na 24, 48 nebo 72 hodin, zdarma a bez jakýchkoliv závazků. Řek-
něte pouze, že byste byli rádi, kdyby si zákaznice produkty vyzkoušela... Takovou nabídku 
nemůže nikdo odmítnout.“ Po uplynutí zkušební doby se má zástupce fi rmy Amway vrátit 
a vzít si objednávky na zboží, které si chce zákaznice koupit. Jelikož málokterý zákazník 
spotřebuje za tak krátký čas celý obsah byť i jednoho z produktů, prodejce si může zbylou 
část produktů vzít a v rámci systému BUG ji nabídnout dalšímu potenciálnímu zákazníko-
vi ve vedlejším domě nebo přes ulici a zahájit celý proces nanovo. Mnoho zástupců fi rmy 
Amway nechává zároveň v jedné čtvrti kolovat několik balíčků BUG.

Buenos Nachos

Někteří výrobci 
potravin již nečekají na 
to, až zákazníci vstoupí 
do obchodu, aby jim 
nabídli vzorky zdarma.
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Vy i já už nyní samozřejmě víme, že zákazník, který se uvolil použít produkty v systému 
BUG, se nechal chytit do pasti pravidla reciprocity. Mnoho takových zákazníků podlehne 
pocitu, že jsou dlužníci, a zboží, které vyzkoušeli a částečně spotřebovali, si objednají – 
a dnes samozřejmě i fi rma Amway ví, že to takto proběhne. Dokonce i ve společnosti s tak 
ohromnými nárůsty tržeb, jako je Amway, vyvolal systém BUG pozdvižení. Zprávy od dis-
tributorů z jednotlivých států popisují mateřské společnosti pozoruhodné účinky systému:

Neuvěřitelné! Ještě nikdy jsme nezaznamenali takový rozruch. Prodej produktů neu-
věřitelně stoupá, a to jsme teprve začali... Lokální distributoři si rozebrali balíčky BUG 
a měli jsme neuvěřitelný nárůst prodejů [od distributora ve státě Illinois]. 

Nejfantastičtější nápad v maloobchodním prodeji, jaký jsme kdy měli!... Průměrně 
zákazníci při vyzvedávání zboží nakoupili polovinu celkového množství balíčků BUG... 
Jedním slovem, senzace! V rámci celé naší organizace jsme ještě nikdy neviděli tak sil-
nou reakci [od distributora ve státě Massachusetts].

Zdá se, že prodejci fi rmy Amway jsou z nečekané síly systému BUG docela vyjevení – 
šťastně, ale i tak vyjevení. Což bychom samozřejmě vy ani já nyní být neměli.

Pravidlo reciprocity vládne v mnoha ryze mezilidských situacích, kde nejde ani o peníze, 
ani o komerční výměnu. Z jedné takové situace pochází i moje pravděpodobně nejoblíbe-
nější ukázka obrovské síly, jakou přesvědčovací zbraň reciprocity poskytuje. Evropský vědec 
Eibl-Eibesfeldt (1975) nám dává k dispozici záznamy o německém vojákovi, jehož úkolem 
během první světové války bylo zajmout nepřátelské vojáky za účelem výslechu. S ohledem 
na povahu tehdy vedené zákopové války bylo pro armády extrémně složité překročit zemi 
nikoho mezi protějšími frontovými liniemi, ale nebylo to tak náročné pro samotného vojáka, 
jenž se mohl na druhou stranu přeplazit a poté skočit do nepřátelského zákopu. V armádách 
první světové války byli odborníci, kteří toto podnikali pravidelně, aby zajali nepřátelské 
vojáky, kteří byli potom převedeni zpět k výslechu. Tento německý odborník měl za sebou 
mnoho úspěšných misí a nyní byl poslán na další. I tentokrát úspěšně zdolal prostor mezi 
frontami a překvapil osamoceného vojáka v jeho zákopu. Voják, který do té doby nic netu-
šil a právě jedl, byl snadno odzbrojen. Vyděšený zajatec, s pouhým kouskem chleba v ruce, 
vzápětí předvedl něco, co se mělo stát nejdůležitějším výstupem v jeho životě. Dal svému 
nepříteli kus onoho chleba. Na Němce tento dar natolik zapůsobil, že nebyl schopen svoji 
misi dokončit. Otočil se pryč od dárce a znovu s prázdnýma rukama překonal zemi nikoho, 
aby na své straně padl přímo do rukou svých rozhněvaných nadřízených. Ještě neobvyklejší 
je nedávný případ, kdy ozbrojený lupič vpadl na večírek ve Washingtonu, DC, mával zbra-
ní a požadoval peníze, ale svůj plán si rozmyslel, omluvil se a odešel poté, co mu hostitelé 
nabídli zbylé víno a sýr (Hádej kdo přijde na večeři, 2007).

Stejně přesvědčivý důkaz o síle reciprocity přináší příběh ženy, která si zachránila život 
ne tím, že by dala dar, jako to učinil zajatý voják, ale že dar a veškeré mocné závazky s ním 
spojené odmítla. V listopadu 1978 povolal reverend Jim Jones, vůdce osady Jonestown 
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v Guyaně, všechny obyvatele k vykonání masové sebevraždy. Většina z lidí se ochotně napila 
ze sudu, v němž byla limonáda Kool-Aid s přidaným jedem, a zemřela. Ovšem obyvatelka 
Diane Louie odmítla poslechnout Jonesův příkaz a podařilo se jí uprchnout z Jonestownu 
do džungle. Svou odvahu k takovému jednání přičítá svému dřívějšímu odmítnutí jeho 
zvláštních služeb, když byla v nouzi. Odmítla Jonesovu nabídku jídla navíc, když byla ne-
mocná: „věděla jsem, že když mi jednou udělí privilegia, budu mu patřit. Nechtěla jsem 
mu nic dlužit.“ (Anderson & Zimbardo, 1984) Možná že reverend Jones udělal chybu 
v tom, že paní Louie příliš dobře naučil Písmo svaté, především Exodus 23:8 – „Nebudeš 
brát úplatek, neboť úplatek oslepuje i ty, kdo mají oči otevřené, a vede k překrucování zá-
ležitostí spravedlivých.“12

Pravidlo si vynucuje nechtěné dluhy
Již dříve jsme prohlásili, že moc pravidla reciprocity je tak obrovská, že i divní, nesympatič-
tí a nevítaní lidé mohou zvýšit svou šanci na to, že budeme souhlasit s jejich požadavkem, 
jestliže nám nejprve prokážou laskavost. Kromě moci má však toto pravidlo ještě jednu 
vlastnost, jež umožňuje, aby se tento fenomén udál. Kdokoliv dokáže stimulovat vznik na-
šeho pocitu zavázanosti také prokázáním nevítané služby (Paese & Gilin, 2000). Vzpomeňte 
si, že pravidlo stanoví pouze, že bychom druhým měli oplácet ty samé služby, které nám 
oni poskytli; není nutné, abychom předem žádali o laskavost, pokud se máme cítit zavázá-
ni k odvděčení se. Například organizace Invalidní američtí veteráni (Disabled American 
Veterans) oznámila, že na základě obyčejné poštovní žádosti o příspěvek obdrží odpověď 
přibližně od 18 procent oslovených. Ale když zásilka obsahuje také neobjednaný dárek 
(nade psaný lepicí štítek s adresou), míra úspěšnosti se téměř zdvojnásobuje na 35 procent. 
To neznamená, že možná necítíme silnější závazek oplatit laskavost, kterou jsme si objed-
nali, ale že není nutné mít laskavost předem objednanou, aby v nás vznikl pocit závazku.

Pokud na chvíli zauvažujeme o společenském účelu pravidla reciprocity, může nám být 
jasné, proč je tomu tak. Pravidlo vzniklo k podpoře rozvoje recipročních vztahů mezi jed-
notlivci, aby jeden člověk mohl takový vztah zahájit bez obav ze ztráty. Pokud má pravidlo 
sloužit svému účelu, potom tedy musí mít první nevyžádaná laskavost schopnost vyvolat 
pocit zavázanosti. Vzpomeňte si také, že reciproční vztahy propůjčují kulturám, které si je 
osvojí, mimořádné výhody. A proto budou sílit tlaky na to, aby pravidlo plnilo svůj účel. 
Není se proto čemu divit, že vlivný francouzský antropolog Marcel Mauss (1954) ve své 
práci popisující sociální tlaky vázané na proces dávání darů v lidské kultuře říká, že máme 
povinnost dávat, povinnost brát si a povinnost splácet.

Přestože podstatu pravidla reciprocity vytváří splatný závazek, je to povinnost brát si, 
co umožňuje tak snadné zneužití tohoto pravidla. Povinnost brát si omezuje naši možnost 
vybrat si, komu chceme být zavázáni, a vkládá moc do rukou jiných. Pojďme se znovu 

12– Český překlad převzat z ekumenického vydání Bible, vyd. Ekumenická rada církví, 1989 (pozn. překl.).
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podívat na dvojici předchozích příkladů, abychom viděli, jak to funguje. V Reganově studii 
si nejdříve můžeme všimnout, že laskavost, která přiměla účastníky pokusu koupit si u Joea 
dvojnásobný počet lístků do tomboly, nebyla vyžádaná. Joe dobrovolně opustil místnost 
a vrátil se s jednou lahví Coly pro sebe a s jednou lahví pro svého kolegu. Ani jeden z účast-
níků pokusu Colu neodmítl. Je zřejmé, proč by bylo trapné nepřijmout Joeovu laskavost: 
Joe již utratil peníze; limonáda byla v dané situaci vhodnou pozorností, zejména když sám 
Joe jednu měl; vypadalo by nezdvořile odmítnout Joeovu pozornost. Nicméně Cola jako 
dárek vytvořila pocit zadluženosti, který se projevil, když Joe vyslovil své přání prodat ně-
jaké lístky do tomboly. Všimněte si zde důležité asymetrie – skutečně svobodnou volbu měl 
vždy Joe. Vybral způsob první laskavosti a vybral také způsob odvděčení se. Samozřejmě 
bychom mohli říci, že účastník pokusu měl možnost obě Joeovy nabídky odmítnout, ale to 
by byla hrubá rozhodnutí. Slovo „ne“ v jednom nebo druhém případě by po člověku vyža-
dovalo jít proti přirozeným kulturním silám, které upřednostňují reciprocitu.

OHLASY ČTENÁŘŮ 2.2

Od studenta vysoké školy

Loni jsem při cestě domů na oslavy Dne díkůvzdání na vlastní kůži pocítil nátlak 
reciprocity, když jsem píchnul pneumatiku. Zastavila mi řidička v uniformě 

zdravotní ošetřovatelky a nabídla se, že mě doveze domů. Několikrát jsem jí řekl, 
že bydlím ještě 25 mil odtud a v opačném směru, než jakým jela; ale ona přesto 
trvala na tom, že mi pomůže, a nevzala si žádné peníze. Její odmítnutí nechat mě 
zaplatit jí za odvoz ve mně vyvolalo rozpačitý nepříjemný pocit, o kterém mluvíte 
v knize Vliv.
V následujících dnech po mé nehodě vyklíčilo znepokojení také u mých rodičů. 
Pravidlo reciprocity a obtíže spojené s neoplacenou službou v našem domě vyvolaly 
slabou neurózu. Stále jsme se pokoušeli zjistit její identitu, abychom jí mohli poslat 
květiny nebo dárek, ale bezúspěšně. Věřím, že kdybychom ji našli, byli bychom té 
ženě dali téměř cokoliv, o co by nás požádala. Když moje matka nenalezla žádný 
jiný způsob, jak by mohla dluh splatit, konečně se uchýlila k jediné pro ni zbývající 
cestě. Během modliteb u svátečního stolu na Den díkůvzdání poprosila Boha, aby 
ženě oplatil její službu z nebe.
Poznámka autora: Kromě toho, že tento příklad ukazuje, jak nás i nevyžádaná pomoc dovede 
zavázat k pravidlu reciprocity, zdůrazňuje ještě něco jiného, čemu je třeba věnovat pozornost 
a co souvisí s povinnostmi tohoto pravidla. Nevážou se pouze k jedincům, kteří byli původně 
s darováním a obdržením pomoci spojeni. Uplatňují se také na členech skupiny, do které jedinec 
náleží. Nejenže se rodina onoho studenta začala cítit povinována vůči prokázané pomoci, nové 
výzkumy dále naznačují, že – pokud by k tomu dostala příležitost – mohla by svůj dluh splatit také 
tím, že by pomohla členu rodiny oné ošetřovatelky (Goldstein a kol., 2007).

Loni jsem při cestě domů na oslavy Dne díkůvzdání na vlastní kůži pocítil nátlak 
reciprocity, když jsem píchnul pneumatiku. Zastavila mi řidička v uniformě 

zdravotní ošetřovatelky a nabídla se, že mě doveze domů. Několikrát jsem jí řekl, 
že bydlím ještě 25 mil odtud a v opačném směru, než jakým jela; ale ona přesto 
trvala na tom, že mi pomůže, a nevzala si žádné peníze. Její odmítnutí nechat mě 
zaplatit jí za odvoz ve mně vyvolalo rozpačitý nepříjemný pocit, o kterém mluvíte 
v knize Vliv.
V následujících dnech po mé nehodě vyklíčilo znepokojení také u mých rodičů. 
Pravidlo reciprocity a obtíže spojené s neoplacenou službou v našem domě vyvolaly 
slabou neurózu. Stále jsme se pokoušeli zjistit její identitu, abychom jí mohli poslat 
květiny nebo dárek, ale bezúspěšně. Věřím, že kdybychom ji našli, byli bychom té 
ženě dali téměř cokoliv, o co by nás požádala. Když moje matka nenalezla žádný 
jiný způsob, jak by mohla dluh splatit, konečně se uchýlila k jediné pro ni zbývající
cestě. Během modliteb u svátečního stolu na Den díkůvzdání poprosila Boha, aby 
ženě oplatil její službu z nebe.
Poznámka autora: Kromě toho, že tento příklad ukazuje, jak nás i nevyžádaná pomoc dovede
zavázat k pravidlu reciprocity, zdůrazňuje ještě něco jiného, čemu je třeba věnovat pozornost 
a co souvisí s povinnostmi tohoto pravidla. Nevážou se pouze k jedincům, kteří byli původně 
s darováním a obdržením pomoci spojeni. Uplatňují se také na členech skupiny, do které jedinec 
náleží. Nejenže se rodina onoho studenta začala cítit povinována vůči prokázané pomoci, nové 
výzkumy dále naznačují, že – pokud by k tomu dostala příležitost – mohla by svůj dluh splatit také 
tím, že by pomohla členu rodiny oné ošetřovatelky (Goldstein a kol., 2007).
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Možnost využít neobjednané dary k vyvolání pocitu závazku je známá u mnoha or-
ganizací. Kolikrát už jsme poštou obdrželi drobné dárky – nadepsané štítky s adresou, 
pohlednice, klíčenky – od charitativních spolků, které nás v přiložené zprávě žádaly o pří-
spěvek? Jen v minulém roce jsem jich dostal pět, dva od organizací postižených veteránů 
a další od misijních škol a nemocnic. Ve všech případech obsahoval přiložený dopis stejný 
motiv. Přiložené zboží mám chápat jako dárek od oné organizace; a peníze, které jim budu 
chtít poslat, nebudou brány jako platba, ale spíše jako zpětná pozornost. Jak stálo v dopise 
jednoho z misijních programů, za balíček pohlednic, které jsem obdržel, se nemá přímo 
zaplatit, ale mají za úkol „podpořit vaši [moji] štědrost“. Přehlédneme-li zřejmé daňové 
výhody, uvidíme, proč je pro organizaci prospěšné vnímat pohlednice jako dárek, nikoliv 
jako prodávané zboží: Silný kulturní tlak nás nutí dárek opětovat, dokonce i nevyžádaný 
dar; ale nic nás netlačí ke koupi nechtěného komerčního produktu.

Pravidlo může zapříčinit nerovnou směnu
Pravidlo reciprocity však má ještě jeden charakteristický rys, díky kterému je lze využít 
v něčí prospěch. Přestože bylo vytvořeno za účelem rovnocenných výměn mezi dvěma 
partnery, můžeme jej paradoxně použít tak, že docílíme zcela zřetelně nerovných výsledků. 
Pravidlo určuje, že jeden druh akce má být oplacen podobným druhem akce. Laskavost se 
má setkat s laskavostí; nemá se setkat s opominutím nebo dokonce s útokem; je ovšem do-
volena značná fl exibilita. Původně malá služba může způsobit pocit závazku, který povede 
k odsouhlasení výrazně větší reciproční služby. Jelikož pravidlo umožňuje jedné osobě, jak 
už jsme viděli, vybrat povahu první zadlužující laskavosti a také povahu protislužby, která 
dluh smaže, snadno by nás ti, kteří chtějí pravidlo využít ve svůj prospěch, mohli vmani-
pulovat do nerovné výměny.

Znovu se pro důkaz obrátíme na Reganův experiment. Vzpomeňte si, že v této studii 
dal Joe jedné skupině účastníků láhev Coca Coly jako zahajovací dárek a později požádal 
všechny účastníky, aby si u něj koupili lístky do tomboly po 25 centech. Dosud jsem nezmi-
ňoval, že studie byla provedena ke konci šedesátých let, kdy láhev Coca Coly stála deseti-
cent. Účastníci, kteří dostali nápoj v hodnotě deseti centů, si v průměru u Joea koupili dva 
lístky do tomboly, ačkoliv někteří si jich koupili dokonce sedm. I když se zaměříme pouze 
na průměr, můžeme říci, že Joe podstatně vydělal. Pětisetprocentní návratnost investice 
si vskutku zaslouží respekt!

Ovšem v případě Joea dosáhla i pětisetprocentní návratnost pouhých 50 centů. Může 
pravidlo reciprocity vyvolat výrazně velký rozdíl v hodnotě směňovaných laskavostí? Za 
správných okolností zajisté ano. Jako příklad si přečtěte zprávu jedné mé studentky o dni, 
na který má smutné vzpomínky.

Přibližně před rokem se mi nedařilo nastartovat auto. Zatímco jsem seděla uvnitř, 
z parkoviště ke mně přišel chlápek a auto mi konečně nouzově nastartoval. Poděkova-
la jsem a on řekl, že není za co; když odcházel, řekla jsem mu, že kdyby někdy cokoliv 
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potřeboval, má se u mě zastavit. Přibližně za měsíc mi onen chlápek zaklepal na dve-
ře a poprosil mě, zda bych mu na dvě hodiny mohla půjčit své auto, protože své má 
v opravně. Cítila jsem se mu povinována, ale nebyla jsem si jistá, protože auto bylo 
dost nové a on vypadal velmi mladě. Později jsem se dozvěděla, že je nezletilý a není 
pojištěný. Nicméně auto jsem mu půjčila. Totálně ho zničil.

Jak se mohlo stát, že mladá inteligentní žena svolila k půjčení svého nového auta úplně 
neznámému člověku (a nadto nezletilému), protože jí o měsíc dříve prokázal drobnou las-
kavost? Nebo, obecněji řečeno, jak je možné, že malé prvotní služby často podněcují větší 
protislužby? Jeden důležitý důvod souvisí s očividně protivným rysem pocitu zavázanosti. 
Pro většinu z nás je krajně nepříjemné někomu něco dlužit. Těžce to na nás dopadá a do-
žaduje se to odstranění. Není složité vystopovat zdroj tohoto pocitu. Jelikož jsou reciproční 
dohody v lidských společenských systémech životně důležité, navykli jsme si cítit se nepo-
hodlně, když jsme někomu zavázáni. Kdybychom chtěli ignorovat potřebu vrátit někomu 
jeho prvotní laskavost, zastavili bychom tím jednu sérii reciprocity a kvůli nám by bylo méně 
pravděpodobné, že ten, kdo nás obdaroval, to učiní v budoucnu znovu. Ani jeden z případů 
není v zájmu společnosti. Proto nás od dětství učí cítit se při dluhu jako na jehlách. Pouze 
z tohoto jediného důvodu tedy nejspíš ochotně projevíme větší laskavost, než jaké se nám 
dostalo, abychom zkrátka sebe vyvázali z psychického břemene zadlužení.

Je tu také jiný důvod. Osobu, která porušuje pravidlo reciprocity tím, že přijímá dobré 
činy druhých bez vlastní snahy je oplácet, nemá sociální skupina v lásce. Pochopitelně do-
chází k výjimkám, když je osobě znemožněno splatit dluh vinou okolností nebo možností. 
Většinou ale platí, že se jedinec, který neuspokojí diktát pravidla reciprocity, stane krajně 
neoblíbeným (Wedekind & Milinski, 2000).13 Somrák a nevděčník jsou odpudivé nálepky, 
kterým se každý rád vyhne. Lidé je nemají rádi natolik, že někdy kývnou na nerovnou vý-
měnu, jen aby se jich vyvarovali.

Skutečnost vnitřního nesouladu a možnost odsouzení z venčí mohou ve vzájemné kom-
binaci vést k výrazným psychickým tlakům. Pokud se na věc podíváme ve světle těchto 
tlaků, nemůže nás příliš překvapit, že ve jménu reciprocity často dáme na oplátku víc, než 
kolik jsme obdrželi. A neudiví nás ani fakt, že se často neobracíme k druhému o potřebnou 
pomoc, jestliže jsme v situaci, kdy ji nebudeme schopni splatit (De Paulo, Nadler & Fisher, 
1983; Greenberg & Shapiro, 1971; Riley & Eckenrode, 1986). Psychické tlaky mohou jed-
noduše převážit nad materiální ztrátou.

Také další rizika ztrát mohou lidi přesvědčit, aby některé dary a služby odmítli. Ženy 
často mluví o nepříjemném pocitu závazku, který je nutí oplatit laskavosti muži, jenž jim 

13– Je velmi zajímavé, že jedna mezinárodní studie prokázala, že lidé, kteří pravidlo reciprocity porušují v opačném 
směru – dávají, aniž by obdarovanému umožnili dluh splatit –, jsou za to také neoblíbeni. K tomuto výsledku vědci 
došli u všech tří zkoumaných národností – Američanů, Švédů a Japonců (Gergen, Ellsworth, Maslach & Seipel, 
1975).
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dal velmi drahý dar nebo zaplatil za luxusní večeři. Dokonce taková drobnost, jako je po-
zvání na drink, může vyvolat pocit dluhu. Jedna moje studentka to velmi přesně vyjádřila 
ve své práci: „Po jedné hodně tvrdé lekci už nedovoluji mužům, se kterými se seznámím 
v klubu, aby mi koupili drink, protože nechci, aby měl kdokoliv z nás dvou pocit, že mu to 
musím oplatit sexem.“ Výzkumy ukazují, že její obavy jsou v základu odůvodněné. Jestliže 
žena dovolí muži, aby za ni zaplatil drinky, místo aby si je zaplatila sama, okamžitě půso-
bí (na muže i na ženy), že je pro onoho muže více sexuálně dostupná (George, Gournic & 
McAfee, 1988).

Pravidlo reciprocity se uplatňuje ve většině vztahů; ve své nejčistší formě je ovšem re-
ciprocita v určitých dlouhotrvajících vztazích, jako je rodina nebo staré přátelství, nepo-
třebná a nevyžádaná. V těchto „komunitních“ vztazích (Clark & Mills, 1979; Mills & Clark, 
1982) se recipročně vyměňuje ochota poskytnout druhému, co potřebuje, když to potřebuje 
(Clark, Mills & Corcoran, 1989). V této formě reciprocity není nutné počítat, kdo dal více 
nebo méně, důležité ale je, zda obě strany podle tohoto obecnějšího pravidla žijí (Clark, 
1984; Clark & Waddell, 1985; Clark, Mills & Powell, 1986). Stále se tedy zdá, že přetrváva-
jící nerovnosti mohou přerůst v nespokojenost, dokonce i mezi přáteli.

Výměna vinou poznamenaná

Dokonce i největší 
skrblíci cítí tlak pravidla 
reciprocity. Ale také číšníci 
v restauracích mohou toto 
pravidlo využívat, aby si 
zvýšili spropitné. Jedna 
studie ukázala, že číšníci, 
kteří dávají hostům k účtu 
sladkost, mají spropitné 
vyšší o 3,3 procenta. Pokud 
dávají každému z hostů dvě 
sladkosti, spropitné vzroste 
o 14 procent (Strohmetz 
a kol., 2002).

Obrázek © Mark Parisi.
Použití dovoleno pouze 
se svolením. Navštivte 
off themark.com.

OFF THE MARK autor Mark Parisi

Dávám nízké spropitné a chci 
vaši nejdrzejší servírku, abych 
za to necítil vinu...

Prosím 
počkejte 

zde na 
volné místo
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Reciproční výsady
Je ještě druhý způsob využití pravidla reciprocity, pomocí kterého lze někoho přimět pod-
volit se naší žádosti. Oproti přímé cestě, kdy nabídneme člověku laskavost a potom ho po-
žádáme o oplacení služby, je mnohem nenápadnější, přesto je svým způsobem mnohem 
efektivnější. Důkaz z první ruky, jak dobře tato přesvědčovací taktika funguje, mi poskytla 
osobní zkušenost před několika lety.

Šel jsem po ulici, když tu se ke mně přidal jedenáctiletý nebo dvanáctiletý chlapec. Před-
stavil se a řekl, že prodává vstupenky na každoroční skautský cirkus, který se bude konat 
tuto sobotu večer. Zeptal se mě, jestli bych si chtěl koupit nějaké vstupenky po pěti dolarech. 
Jelikož shromáždění skautů bylo jedním z posledních míst, kde jsem chtěl svůj sobotní večer 
strávit, odmítl jsem. „No,“ řekl, „když si nechcete koupit žádné vstupenky, co kdybyste si 
koupil naše čokoládky? Jedna stojí jen jeden dolar.“ Koupil jsem si dvě a hned vzápětí jsem 
si uvědomil, že se stalo něco pozoruhodného. Byl jsem si tím jistý, protože (a) nemám rád 
čokoládu; (b) mám rád dolary; (c) stál jsem tam se dvěma jeho čokoládkami; a (d) on právě 
odcházel se dvěma mými dolary.

OHLASY ČTENÁŘŮ 2.3

Od státní zaměstnankyně z Oregonu

Žena, která zastávala mou pozici přede mnou, mi během mého zaškolování řekla, že 
budu mít ráda práci pro šéfa, protože je velmi milý a štědrý. Řekla, že jí při různých 
příležitostech dává květiny a jiné dárky. Rozhodla se tu přestat pracovat, protože 
čeká dítě a chce s ním zůstat doma; jsem si jistá, že jinak by na své pozici pracovala 
dalších mnoho let.
Nyní pracuji u stejného šéfa již šestý rok a mám stejné zkušenosti. K Vánocům dává 
dárky mně i mému synovi a na narozeniny mi také dává dárky. Už před dvěma lety 
jsem postoupila na nejvyšší pozici dostupnou mé kvalifi kaci a nemohou mi už na-
výšit plat. V práci, kterou vykonávám, neexistuje vyšší funkce a mojí jedinou šancí 
je udělat zkoušky ze státního systému a přihlásit se na pozici v jiném oddělení nebo 
si zkusit najít práci u soukromé fi rmy. Zjišťuji ale, že se nechci pokoušet o hledání 
jiného zaměstnání ani o přesun do jiného oddělení. Můj šéf brzy dosáhne důchodo-
vého věku a já přemýšlím o tom, že se možná budu moci přemístit poté, co odejde, 
protože nyní vůči němu cítím povinnost tu zůstat, když je ke mně tak milý.
Poznámka autora: Zaráží mě jazyk, jakým čtenářka píše o svých momentálních pracovních 
možnostech a říká, že „možná bude moci“ změnit zaměstnání jedině poté, co její šéf odejde do 
důchodu. Zdá se, že v ní jeho drobné pozornosti vypěstovaly závazný pocit povinnosti, kvůli 
kterému si nemůže hledat lépe placenou práci. Manažerům, kteří chtějí vštípit svým zaměstnancům 
smysl pro loajalitu, z toho plyne jasná lekce. Ale ještě větší lekce je tu také pro každého z nás: 
Maličkosti nejsou vždycky malé – ne tehdy, vážou-li se na velká životní pravidla, jako je reciprocita.
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Maličkosti nejsou vždycky malé – ne tehdy, vážou-li se na velká životní pravidla, jako je reciprocita.
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Abych dopodrobna pochopil, co se stalo, šel jsem do své kanceláře a svolal své výzkum-
né asistenty. Zatímco jsme situaci probírali, začalo nám být jasné, jak se na mém souhlasu 
koupit si sladkosti podílelo pravidlo reciprocity. Základní pravidlo zní: osoba, která se k nám 
chová určitým způsobem, může po právu očekávat obdobné chování směrem k ní. Již jsme 
viděli, že jeden díl tohoto pravidla představuje povinnost splatit laskavosti, kterých se nám 
dostalo. Další díl tohoto pravidla ale představuje povinnost nabídnout ústupek někomu, 
kdo nabídl ústupek nám. Když o tom moje výzkumná skupina přemýšlela, uvědomili jsme 
si, že mě skaut dostal přesně do tohoto typu situace. Z jeho strany se žádost, abych si u něj 
koupil čokoládky za jeden dolar, rovnala ústupku; představovala upuštění od žádosti, abych 
si koupil vstupenky za pět dolarů. Pokud jsem se chtěl zachovat podle diktátu pravidla re-
ciprocity, musel jsem nabídnout ústupek ze své strany. Jak jsme viděli, ústupek byl nasna-
dě: nesouhlas jsem změnil na souhlas, když skaut vyměnil velkou žádost za malou žádost, 
ačkoliv mě ve skutečnosti nezajímala ani jedna z nabízených věcí.

Byl to klasický příklad toho, jak může přesvědčovací zbraň propůjčit svou moc žádosti 
o souhlas. Skaut mě přiměl něco si u něj koupit ne proto, že by mě jeho zboží lákalo, ale 
protože žádost o koupi byla podána způsobem, který využil síly pravidla reciprocity. Ne-
záleželo na tom, že mi čokoláda nechutná; chlapec mi poskytl ústupek, klik, hudry hudry, 
reagoval jsem vlastním ústupkem. Tendence oplácet ústupek samozřejmě není tak silná, 
aby fungovala za všech okolností na všechny; žádná z přesvědčovacích zbraní, probíraných 
v této knize, nemá takovou sílu. Navzdory tomu byla tato tendence při mé reciproční vý-
měně se skautem dostatečně silná na to, abych kvůli ní z nepochopitelných důvodů vlastnil 
dvě nechtěné a předražené čokoládky.

Proč bych měl cítit povinnost splácet ústupky? Odpověď znovu spočívá v pozitivních 
dopadech takové tendence na společnost. Je v zájmu každé skupiny lidí, aby její členové po-
spolu pracovali na dosažení společného cíle. V mnoha sociálních interakcích však účastníci 
přicházejí s požadavky a žádostmi, které jsou vzájemně nepřijatelné. A tak tedy společnost 
musí zařídit, aby se tato výchozí, neslučitelná přání dala k ledu pro dobro všeobecně pro-
spěšné spolupráce. Děje se tak prostřednictvím podporování kompromisu. Jednou takovou 
důležitou podporou je vzájemný souhlas.

Pravidlo reciprocity vyvolává vzájemný souhlas dvěma způsoby. První je očividný; tlačí 
na příjemce již vykonaného ústupku, aby odpověděl stejně. Druhý, ač není tak zřejmý, je 
zcela klíčový. Příjemce je povinen službu dárci oplatit, a proto mohou lidé svobodně přijít 
s prvním ústupkem a tím pádem začít prospěšnou reciproční výměnu. Koneckonců, kdy-
bychom neměli společenskou povinnost vrátit ústupek, kdo by se chtěl jako první oběto-
vat? Učinit tak by znamenalo riskovat, že se něčeho vzdáme a obratem nedostaneme nic. 
Ovšem když toto pravidlo běží, jak má, můžeme se cítit bezpečně, když poskytujeme první 
oběť partnerovi, který nám musí na oplátku nabídnout jinou oběť.
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Ústupek po odmítnutí
Jelikož pravidlo reciprocity řídí proces budování kompromisu, je možné použít počáteční 
ústupek jako součást velmi účinné přesvědčovací techniky. Jde o snadnou techniku, které 
budeme říkat technika „ústupek po odmítnutí“, přestože je také známá pod označením tech-
nika door-in-the-face neboli „dveřmi do obličeje“. Předpokládejme, že mě chcete přimět 
podvolit se jistému požadavku. Jeden způsob, jak zvýšíte své šance na můj souhlas, spočí-
vá v tom, že mi nejdříve předložíte větší požadavek, který velmi pravděpodobně odmítnu. 
Poté, co odmítnu, mi předložíte menší požadavek, ten, o který vám ve skutečnosti celou 
dobu šlo. Za předpokladu, že jste své požadavky chytře vybudovali, bych měl vaši druhou 
žádost vnímat jako ústupek vůči mně a měl bych mít sklon odpovědět vám mým vlastním 
ústupkem – souhlasem s vaším druhým požadavkem.

Přiměl mě onen skaut koupit si čokoládky právě tímto způsobem? Vystavěl si svůj ústu-
pek ze žádosti o pět dolarů na žádost o jeden dolar uměle za účelem prodat mi sladkosti? 
Jako někdo, kdo dodnes odmítá odložit svůj první skautský čestný odznak, upřímně dou-
fám, že ne. Ať už pořadí velké žádosti následované malou žádostí bylo nebo nebylo úmyslné, 
na jeho účinnosti to nic nezměnilo. Fungovalo! Technika „ústupek po odmítnutí“ funguje, 
a proto může být a bude záměrně používána určitými lidmi, kteří chtějí dosáhnout svého. 
Nejdříve pojďme prozkoumat, jak lze tuto taktiku uplatnit coby spolehlivý přesvědčovací 
prostředek. Později si ukážeme, jak ji již dávno používáme. Konečně se budeme moci ob-
rátit k dvojici málo známých vlastností této techniky, které z ní činí jednu z nejvlivnějších 
přesvědčovacích taktik.

Jistě si vzpomínáte, že jsem po svém setkání se skautem svolal své výzkumné asistenty, 
abychom společně pochopili, co se mi stalo – a, jak vyplynulo ze situace, abychom snědli 
důkazní materiál. Vlastně jsme toho udělali víc. Navrhli jsme experiment, který by ověřil 
účinnost přesunutí se k vytoužené žádosti poté, co byla větší, úvodní žádost odmítnuta. 
Pokus jsme chtěli provést ze dvou důvodů. Za prvé, chtěli jsme zjistit, zda tento postup 
funguje i na další lidi kromě mě. (Bylo docela zřejmé, že v mém případě toho dne taktika 
zafungovala, ale koneckonců moje minulost byla prostoupena podléháním přesvědčovacím 
trikům všeho druhu.) Takže nám zůstávala otázka: „Funguje technika ,ústupek po odmít-
nutí‘ na dostatečný počet lidí, abychom ji mohli zařadit mezi úspěšné postupy pro získání 
souhlasu?“ Pokud ano, bylo by to zcela jistě něco, na co bychom si v budoucnu měli dávat 
pozor. Druhým důvodem pro uskutečnění této studie byla potřeba určit, o jak mocnou 
přesvědčovací techniku se jedná. Dokázala by zapříčinit souhlas s opravdu velikou žádostí? 
Jinými slovy, musela by menší žádost, ke které se žadatel uchýlil, být skutečně žádostí ma-
lou? Pokud bylo naše uvažování o tom, co bylo příčinou úspěchu techniky, správné, druhý 
požadavek ve skutečnosti nemusel být malý; musel být pouze menší než úvodní žádost. 
Měli jsme podezření, že klíčovým prvkem v žadatelově přechodu od větší k menší službě 
je navození dojmu, že jde o ústupek. Takže druhá žádost by mohla být objektivně veliká 
– za podmínky, že by byla menší než předchozí – a přesto by stále fungovala.

KE0703_sazba.indd   53 4.10.2012   10:28:43



VLIV54

Po chvilce přemýšlení jsme se rozhodli vyzkoušet techniku na žádosti, o které jsme tušili, 
že by ji přijalo jen málo lidí. Udělali jsme ze sebe zástupce „Okresního poradenského pro-
gramu pro mládež“ a oslovili jsme studenty, procházející se v kampusu, zda by byli ochotni 
doprovázet skupinku mladých delikventů během jednodenního výletu do zoo. Představa, 
že je člověk několik hodin na veřejném místě zodpovědný za skupinku mladých delikventů 
neurčeného věku, a to zadarmo, nebyla pro studenty lákavou nabídkou. Tak, jak jsme če-
kali, velká většina (83 procent) odmítla. Ovšem obdrželi jsme zásadně rozdílné výsledky, 
když jsme podobnému vzorku vysokoškolských studentů položili tu samou otázku s jednou 
změnou. Než jsme jim nabídli, že můžou zdarma dělat doprovod na onom výletě do zoo, 
požádali jsme je o ještě větší laskavost – stát se na dvě hodiny týdně minimálně po dva roky 
poradcem pro mladé delikventy. Ihned poté, co tento extrémní návrh odmítli (což učinili 
všichni), jsme jim předložili malou žádost, tu týkající se zoo. Ale tím, že jsme výlet do zoo 
prezentovali jako náš ústupek z prvního požadavku, naše úspěšnost dramaticky vzrostla. 
Dobrovolný souhlas ke službě jako doprovod v zoo nám dalo třikrát více studentů, oslove-
ných tímto způsobem (Cialdini, Vincent, Lewis, Catalan, Wheeler & Darby, 1975).

Buďte si jisti, že jakákoliv strategie schopná ztrojnásobit procento souhlasu s význam-
nou žádostí (ze 17 na 50 procent v našem pokusu) bude často používána v mnoha různých 
běžných situacích. Například pracovníci ve fi remním poradenství často volí taktiku udá-
vání extrémních požadavků, o kterých nepředpokládají, že by mohly uspět, ale jež mohou 
později změnit a dosáhnout skutečného ústupku z protistrany. Zdálo by se tudíž, že tento 
postup bude tím efektivnější, čím vyšší úvodní požadavek zvolíme, protože to nám dá více 
prostoru k falešným ústupkům. To je ovšem pravda jen do určité míry. Výzkum týkající 
se techniky „ústupek po odmítnutí“, provedený na univerzitě Bar-Ilan v Izraeli, dokazuje, 
že jestliže zvolíme tak přehnanou první sérii požadavků, až se budou zdát neodůvodněné, 
taktika bude mít opačný účinek (Schwarzwald, Raz & Zvibel, 1979). V takových případech 
skupina, která vyřkla extrémní požadavek, nepůsobí, jako by ustupovala v dobré víře. Jaké-
koliv následné couvání z naprosto nereálné úvodní žádosti oslovený nevnímá jako skutečný 
ústupek a tedy je neoplácí. Opravdu nadaný vyjednavač je proto ten, jehož počáteční poža-
davek je přehnaný pouze do té míry, aby umožnil sérii malých vzájemných ústupků a proti-
nabídek, z nichž poslední a jediné potřebné nakonec oslovený podlehne (Th ompson, 1990).

Během mého zkoumání technik podomního prodeje jsem byl svědkem ještě jednoho 
typu techniky „odmítnutí a pak ústup“. Tyto fi rmy využívaly méně vykonstruovanou, více 
náhodnou verzi této taktiky. Nejdůležitějším cílem každého podomního prodejce je sa-
mozřejmě sjednání prodeje. Všechny společnosti, které jsem blíže prozkoumával, však ve 
svých tréninkových programech zdůrazňovaly, že druhým nejdůležitějším cílem je získat 
od potenciálního klienta kontakty – na přátele, příbuzné nebo sousedy, kterým může pro-
dejce zatelefonovat. Z mnoha důvodů, kterými se budeme zabývat v kapitole 5, procento 
úspěšných podomních prodejů působivě roste, pokud se prodejce může zmínit o známé 
osobě, která jeho návštěvu „doporučila“.
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Když jsem se v prodeji zaučoval, nikdy mi nebylo řečeno, abych se nechal zákazníkem 
odmítnout a potom udělal ústupek k pouhé žádosti o možné kontakty. V několika trénin-
kových programech mě ale učili, že mám využít příležitosti k získání jistějších kontaktů 
tím, že využiji zákazníkovo odmítnutí: „No, pokud máte skutečně pocit, že sada kvalitních 
encyklopedií momentálně není pro vás to pravé, snad byste mi mohl(a) pomoci a říci mi 
jména jiných lidí, kteří by si možná přáli využít této skvělé nabídky naší společnosti. Jak se 
jmenují vaši známí, které by naše nabídka mohla zaujmout?“ Mnoho jedinců, kteří by jinak 
své přátele agresivní prodejní prezentaci nevystavili, s udáním kontaktů souhlasí, pokud 
žádost prezentujeme jako ústupek ze žádosti o koupi, již právě odmítli.

Správné a špatné způsoby využití taktiky „ústupek po odmítnutí“

Extrémní žádost musí přijít jako první a nesmí být příliš extrémní.
Blondie (Blonďáček): otištěno se svolením King Features Syndicate, Inc; Calvin and Hobbes, 
copyright © 1985, autor Bill Watterson. Rozšířeno prostřednictvím Universal Press Syndicate. 
Otištěno se svolením. Všechna práva vyhrazena.

blonĎáček

Calvin a Hobbes autor: Bill Watterson

Nejdřív ho popros 
o dolar a až odmítne, 
popros ho o těch 25 

centů.

Pane 
Bumsteade, 
dáte nám 25 

centů?
Ne, 

promiňte, 
hoši.

A dáte nám 
teda dolar?

Řekls to 
špatně!

Mami, můžu si podpálit 
matraci?

Ne, 
Calvine. Ne, 

Calvine.

Ne, 
Calvine.

A můžu si teda 
vzít sušenku?

Zasedla si 
na mě.

Můžu jezdit na 
tříkolce po střeše?
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Vzájemné ústupky, kontrastní vnímání a tajemství kauzy Watergate
Již jsme probrali jeden z důvodů úspěchu techniky „ústupek po odmítnutí“ – její svázanost 
s pravidlem reciprocity. Tato strategie „nejdřív větší, pak menší požadavek“ je však účinná 
také ze dvou dalších důvodů. První zahrnuje princip kontrastního vnímání, s nímž jsme se 
seznámili v kapitole 1. Princip mimo jiné objasňoval, proč má člověk sklon utratit za svetr 
více peněz než normálně, poté co si již koupil oblek: Když už se potýkal s cenou dražší polož-
ky, cena levnějšího kusu zboží se mu v porovnání jeví menší. Stejně tak i „nejdřív větší, pak 
menší žádost“ využívá princip kontrastu, aby se menší žádost jevila ještě menší ve srovnání 
s větší žádostí. Pokud chci, abyste mi půjčili 5 dolarů, můžu dosáhnout toho, aby se moje 
žádost zdála být menší, než ve skutečnosti je, tím, že vás nejdříve požádám o 10 dolarů. Na 
této taktice je mimo jiné krásné, že když vás nejdřív poprosím o 10 dolarů a poté slevím na 
5 dolarů, zapojím současně síly pravidla reciprocity i principu kontrastu. Nejenže se moje 
žádost o 5 dolarů bude zdát jako ústupek, jenž si zaslouží opětování, ale bude také působit 
jako menší žádost, než kdybych vás o 5 dolarů poprosil rovnou.

Kombinace vlivu reciprocity a kontrastního vnímání může vytvořit až hrozivě mocnou 
sílu. Včleníme-li je do techniky „ústupek po odmítnutí“, společně mohou dosáhnout sku-
tečně ohromujících výsledků. Domnívám se, že také poskytují jediné uvěřitelné vysvětle-
ní jedné z nejzáhadnějších politických afér naší doby: rozhodnutí vloupat se do kanceláří 
Demokratického národního výboru v komplexu Watergate, které vedlo k pádu Richarda 
Nixona v úřadu prezidenta.

Když se jeden z tvůrců tohoto rozhodnutí Jeb Stuart Magruder doslechl, že lupiči, kteří 
násilně vnikli do kanceláří, byli chyceni, reagoval s náležitým ohromením: „Jak jsme mohli 
být tak hloupí?“ Vskutku, jak jen mohli?

Abychom pochopili, jak ohromně nedomyšlený byl pro Nixonovu administrativu nápad 
provést ono vloupání, pojďme si oživit několik faktů:

 Nápad pocházel z hlavy G. Gordona Liddyho, který měl ve Výboru pro znovuzvole-
ní prezidenta Nixona (CREEP) na starosti shromažďování zpráv od tajných služeb. 
Mezi vedoucími administrativy měl pověst „blázna“ a objevovaly se pochyby o jeho 
vyrovnanosti a soudnosti.

 Liddyho návrh byl velmi nákladný, vyžadoval rozpočet 250 tisíc dolarů nevystopo-
vatelné hotovosti.

 Koncem března, kdy ředitel Výboru pro znovuzvolení prezidenta Nixona John Mit-
chell a jeho asistenti Magruder a Frederick LaRue souhlasili s návrhem, vyhlídky na 
Nixonovo vítězství v listopadových volbách nemohly být nadějnější. Edmund Muskie, 
jediný ohlášený kandidát, kterému první průzkumy veřejného mínění dávaly šance 
nahradit Nixona v prezidentském křesle, si v primárkách vedl špatně. Vypadalo to, 
že demokratickou nominaci získá nejsnáze porazitelný protivník George McGovern. 
Pro republikány měla být už téměř ruka v rukávě.

 Samotný plán na vloupání byl vysoce riskantní, neboť operace si žádala účast a dis-
krétnost deseti mužů.
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