
Vliv války na osobní 
preference: soudržnost 
i [parochialismus:        ]upřednostňování členů vlastní skupi-

ny, zvýšená nesnášenlivost vůči oso-
bám mimo vlastní etnickou, rasovou, 
či jinou skupinu

Výsledky ekonomických her ukazují častější jednání 
“pro skupinu”, ale i silnější sobectví navenek u těch, 
kteří zažili válečný konflikt.
Stávají se lidé se zkušeností válečného konfliktu více sobeckými, nebo naopak jednají “pro skupinu”? Michal Bauer, Alessand-
ra Cassar, Julie Chytilová a Joseph Henrich zkoumají, jak prožitek války mění osobní preference. Pomocí jednoduchých her se 
stovkami dětí a dospělých v Gruzii (Kavkaz) a Sierra Leone (Afrika) ukazují, že válečná zkušenost v dětství a dospívání vede k vět-
šímu rovnostářství uvnitř komunity a zároveň k většímu parochialismu – upřednostňování členů vlastní skupiny před členy jiných 
skupin. Tento efekt se potvrzuje bez ohledu na to, zda od války uplynulo šest měsíců nebo deset let. Výsledky výzkumu pomáhají 
osvětlit jevy z post-konfliktních společností – ať již rychlou poválečnou obnovu, či trvající nesnášenlivost a cyklické konflikty.       
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kde: Gruzie
zkoumaný vzorek: 543 dětí, 4-11 let
kdy: únor 2009, 6 měsíců po válce s Ruskem
kde: Sierra Leone
zkoumaný vzorek: 586 dospělých
kdy: 2010, 8 let po občanské válce

Gruzie

Sierra Leone

Ozbrojený konfl ikt mezi Gruzií a Ruskem o Jižní Ose-
tii proběhl v srpnu 2008. Válka trvala týden a intenzivní 
boje, zasahující i civilisty, si vyžádaly ztráty na životech 
a způsobily výrazné narušení života v Jižní Osetii a hra-
ničících oblastech. Většina bojů probíhala pomocí letec-
kých útoků, dělostřelectva a tanků. Více než 100 000 
civilistů muselo opustit své domovy, a většina z nich 
byla v době výzkumu stále ještě přesídlena.

Občanská válka v letech 1991-2002 byla jedním z nej-
horších konfl iktů v africké historii. Civilní obyvatelstvo 
bylo vystaveno brutálním útokům, včetně veřejných po-
prav, znásilňování, amputací končetin, či unášení dětí 
do služeb rebelské armády. Podle odhadů si  konfl ikt 
vyžádal více než 50 000 životů a více než třetina obyva-
telstva (dva miliony lidí) musela opustit domov.

Válka a altruismus

Hra ukáže

Trvalé následky

Přesto, že je naše historie plná válek a násilných konfl iktů, lidé stále spo-
lupracují a často pomohou, i když je to něco stojí a nic z toho nemají. Jak 
je možné, že ani během evoluce toto jednání “pro skupinu” nevymizelo? 
Již od časů Darwina sociální vědce provokuje myšlenka, že tyto dva zdán-
livě protichůdné jevy, tedy násilí a spolupráce, spolu úzce souvisí. Konfl ik-
ty mezi rozdílnými skupinami lidí mohou jednání “pro skupinu” umocňovat 
 a mají vliv na reakce jedinců v situacích, kdy jde o přežití. Jestli určitá sku-
pina přežije ve válce, totiž závisí na schopnosti jejích členů vzájemně spo-
lupracovat. 
    Teorie předpokládá, že válka zesiluje altruistické a rovnostářské chová-
ní, které pomáhá potlačit konkurenci a konfl ikty uvnitř skupiny. Zároveň ve 
válce sílí parochialismus – neboli sklon upřednostňovat členy vlastní sku-
piny oproti nečlenům – a zlepšuje se tak schopnost skupiny vyhrát nad 
ostatními. Otázkou je, zda prožití války skutečně ovlivňuje lidské preferen-
ce předpokládaným způsobem.

Výzkumníci hledali odpověď ve dvou velmi odlišných post-konfl iktních ze-
mích – v Gruzii a Sierra Leone. Účastníci experimentu se v rámci každého 
vzorku lišili podle toho, jak moc byli válečnému konfl iktu vystaveni. Vzhle-
dem k povaze obou konfl iktů byli gruzínské děti a afričtí farmáři  válkou 
zasaženi víceméně náhodně. To znamená, že mohou být srovnáváni  
s válkou nezasaženými jedinci, a je tak možné pozorovat efekt válečné 
zkušenosti. 
    Ve  hře “na rozdělování” (A) si gruzínské děti vybíraly mezi rovnoměr-
ným rozdělením (1:1) – jeden žeton pro sebe a jeden pro partnera – a me- 
zi rozdělením (2:0) – dva žetony pro sebe a žádný pro partnera. Tato hra 
staví vlastní zájem proti rovnosti. Ve  hře “na závist” (B) si děti vybíraly 
mezi rozdělením (1:1) a (2:3). Nerovnoměrné rozdělení je výhodné pro 
oba hráče (oba mají více než jeden žeton), ale pro účastníka znamená 
nepříznivou nerovnost: „mám méně než můj partner”. V Sierra Leone byla 
zadání her podobná.

Výsledky z Gruzie ukazují, že děti, které byly silněji zasaženy válkou, jsou 
rovnostářštější k členům vlastní skupiny a sobečtější k lidem mimo ni.  
V Sierra Leone se i dospělí, zasažení válkou během dětství, chovají stej-
ně, přestože konfl ikt skončil už před deseti lety. Chování se naopak výraz-
ně  nezměnilo u těch, kterým bylo za války méně než sedm let nebo byli 
starší dvaceti let. Z toho vyplývá, že sociální preference se utváří přede-
vším ve školním věku a dospívání. 
    Výsledky z Kavkazu i ze západní Afriky naznačují, že lidé, kteří během 
dětství prožili násilný konfl ikt, se stávají citlivějšími ke skupinové přísluš-
nosti. Tyto změny nastávají krátce po konfl iktu a mají dlouhodobý efekt. 
Uvedené výsledky nejsou ojedinělé: Maarten Voors a jeho kolegové v ne-
dávné studii zjistili, že farmáři, silněji zasaženi občanskou válkou v Burun-
di, se ochotněji dělí se svými sousedy. John Bellows a Ted Miguel v práci 
 z roku 2009 ukazují na datech ze Sierra Leone, že prožití konfl iktu zvyšuje 
účast v místních společných projektech, jako je úprava prašných silnic. 

Autoři děkují za podporu
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A) hra na rozdělování

A) hra na rozdělování

Gruzie: děti 7-11 let

Sierra Leone: dospělí (7-20 let během války)

B) hra na závist 

B) hra na závist 

Účastníci experimentu hráli hry, ve kterých si měli vybírat mezi dvěma možnostmi, jak rozdělit hrací žeto-
ny mezi sebe a anonymního partnera. Partner buď pocházel ze stejné vesnice, v případě dětí ze stejné třídy 
(“insider”), nebo pocházel z jiné vesnice, případně školy (“outsider”). Účastníci experimentu v Sierra Leone 
si žetony posléze mohli vyměnit za peníze, děti v Gruzii za sladkosti a hračky.
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vlastní skupina vlastní skupina

jiná skupina jiná skupina

   Zkušenost válečného konfliktu 
 zvyšuje rovnostářství ve skupině. 
To může podpořit spolupráci na 
lokální úrovni a rychlé zotavení 
post-konfliktních společností.

   Silnější soudržnost skupiny je  
vykoupena větším nepřátelstvím 
vůči cizincům. Post-konfliktní spo-
lečnosti se tak mohou polarizovat 
a hrozit jim opakované konflikty.

   Nejvýrazněji válka ovlivňuje sku-
pinové chování těch, kteří ji zažili 
v dětství a dospívání.
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procento účastníků, kteří zvolili procento účastníků, kteří zvolili

hra s členem vlastní skupiny

hra s členem jiné skupiny nejméně postižený válkou silněji postižený válkou nejsilněji postižený válkou
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výzkum: Gruzie a Sierra Leone


