
Východní a západní myšlení 

 

Existuje vůbec? Jak je to možné a v čem se projevuje? 

 

Německo-čínské diskuzní fórum vzniklo před deseti lety. Jeho zakladateli byli tehdejší 

prezidenti Horst Köhler a Hu Jintao. Členové fóra se každý rok setkávají, aby spolu 

pohovořili a něčemu se od sebe naučili. V roce 2014 se zasedání konalo 5. a 6. července ve 

městě Čcheng-tu. Účastníci fóra se tehdy mohli setkat s kancléřkou Angelou Merkelovou, 

která Čínu navštívila ve stejném termínu. 6. července se konala společná snídaně. Druhý den 

byl zakončen návštěvou rozestavěného závodu firmy Bosch, který se nachází jihozápadně od 

Čcheng-tu a jízda autem sem trvá hodinu. Jak je v Číně zvykem, spolu s továrnou se zde na 

břehu řeky staví celé město pro zhruba 80 000 obyvatel. Budují se tu čtvrtě s výškovými 

domy, malé předměstí Cambridgetown (jeho architektura skutečně připomíná Cambridge) a 

obrovské zóny, kam se bude soustřeďovat průmysl. Německá delegace byla velmi mile 

přivítána uprostřed rozsáhlého staveniště. Zrovna tu byl přítomen ředitel závodu, který 

pocházel z okolí Stuttgartu, a ochotně nás během následující prohlídky zasvětil do podmínek 

a zvláštností výroby v Číně. Hned u vchodu se nacházely četné mapy a v neposlední řadě také 

plakáty, ztvárňujících vzájemné předsudky, popř. skutečné rozdíly mezi Číňany a Němci.  

Za zvláštní případ obecnějšího rozdílu mezi východním a západním myšlením se 

většinou považuje čínský a německý způsob uvažování. Co to však přesně je? A existuje 

vůbec něco takového? Ačkoliv je přesvědčení o jakési „národní duši“, „povaze“ národa nebo 

etnické skupině pevně zakotveno v hlavách spousty lidí, skutečností, které by jej dokládaly, je 

velmi málo (pokud vůbec nějaké existují). Jistě znáte tento starý vtip: „V nebi je Angličan 

policista, Francouz kuchař, Němec automechanik, Ital milenec a řídí to všechno Švýcar. 

V pekle je policista Němec, kuchař Brit, automechanik Francouz, milenec Švýcar a řídí to 

všechno Ital.“ Jedna rozsáhlá studie, publikovaná v odborném časopise Science, která se 

zabývala systémem povahových vlastností ve 49 kulturách, nemohla najít ani jeden důkaz 

toho, že by na podobných mezinárodních stereotypech byl alespoň střípek pravdy. Jinými 

slovy: Vše, co si odlišné národy navzájem připisují, jsou s největší pravděpodobností naučené 

předsudky, a nikoliv výsledek skutečných hodnot, které by pramenily z autentických 

zkušeností. 

 



Podobné zobecňující postřehy však přesto existují: „Ženy jsou o něco menší než 

muži.“, „Brazilci rádi jedí maso, zatímco Japonci upřednostňují ryby.“ Nepopře je ani fakt, že 

modelky jsou často vysoké 1,80 m (tedy vyšší než průměrný muž), ani skutečnost, že existuje 

spousta Japonců, kteří si rádi dávají steaky, ani to, že by se dokonce našli jeden nebo dva 

brazilští vegetariáni. Výroky o osobnostních rysech příslušníků určitého „národa“ však do této 

kategorie poznání nespadají. Obecnější otázka zní, co je pravdy na západním a východním 

stylu myšlení, pokud tedy žádný typický „Němec“ nebo „Ital“ vůbec neexistuje?  

Vzhledem ke globální provázanosti ekonomických vztahů a prudkému nárůstu 

výměny zboží i myšlenek všeho druhu se tato otázka rozhodně neomezuje na akademické 

úvahy. Ze zcela praktických důvodů se dostala do povědomí také všem účastníkům 

diskuzního fóra, neboť se při pokusu o výměnu myšlenek, o opravdový dialog, často dostaví 

frustrace, nepochopení a každý si v určitou chvíli klade otázku, jestli „my“ a „oni“ nejsme 

vlastně nastaveni úplně jinak. Řada publikací skutečně souhlasí s existencí spíše východního 

či západního myšlení (tab. č. 1-1).  

 

Tab. č. 1-1 Rozdíly mezi východním a západním myšlením 

Myšlení Východní Západní 

formální holistické, asociativní, závislé na kontextu analytické, kategorizující 

sociální kolektivistické individualistické 

ve vztahu k 
ostatním 

velmi nízká mobilita, diferencovaný systém 
odměn a trestů v rámci ingroup a outgroup 

vysoká mobilita, nediferencovaný 
systém odměn a trestů 

 

Výsledný obrázek vypadá takto: Na západě (USA, Evropa) lidé myslí spíše v 

kategoriích, analyticky a také individualisticky. Ve východní Asii (Čína, Japonsko) převládá 

naopak asociativně-komplexní a kolektivistické myšlení. A protože kolektiv je méně mobilní 

než jednotlivec, následují další rozdíly v chování ke členům vlastní společenské skupiny (dnes 

se mluví o tzv. ingroup) a členům cizí skupiny (outgroup). Podívejme se na tyto odlišnosti o 

něco podrobněji. 

To, že západní myšlení je spíše přísně analytické a východní asociativně komplexní, 

ukazují Nisbett a kolektiv podrobným shrnujícím způsobem. Pro východní holistické myšlení 

je důležitější kontext, což také dokazují experimenty. Zde jsou tři příklady: 

 

 



• Bude-li pokusná osoba např. posuzovat délku tyčky v rámečku, pak se nechají Asiaté 

velikostí rámečku ovlivnit více než Evropané nebo Američané. 

• Promítneme-li na počítačovém monitoru akvárium s rybami, zapamatují si Japonci více 

detailů o pozadí a vztazích mezi rybami a pozadím. 

• Necháme-li pokusné osoby posuzovat motivy chování, pak Asiaté považují často za 

rozhodující spíše situaci, popř. pozadí nebo okolnosti, oproti tomu Evropané a Američané 

se více řídí povahou konkrétní osoby. 

Obzvlášť účinný test pro zjišťování, zda má osoba tendenci myslet spíše komplexně, 

či analyticky, je založen na výběru dvou ze tří nabízených slov (popř. obrázků), jež se k sobě 

nejlépe hodí. Přitom jsou slova ve trojici kombinována tak, že dvě z nich spolu souvisejí 

kategoriálně a jiná dvě kontextuálně. Podívejme se na následující příklad: „pes, zajíc, mrkev“. 

Která dvě k sobě patří? Západní odpověď zní: „Pes a zajíc, protože v obou případech jde o 

zvířata. Mrkev je oproti tomu rostlina.“ Východní odpověď zní: „Zajíc a mrkev, protože zajíci 

jedí mrkve.“ Pokud dáme na výběr z řady, v níž figuruje: „muž, žena, dítě“, pak dá 

Evropan/Američan k sobě oba dospělé (vytvoří kategorii věkové skupiny). Naopak Asiat 

vytvoří dvojici z ženy (matky) a dítěte (posuzuje z hlediska vztahu). Jak ukázaly mnohé 

výzkumy, tento efekt je robustní a jen nepatrně závislý na jazyce. Odpovědi Číňanů jsou 

komplexní i u dvojjazyčných pokusných osob, které test absolvují v angličtině. 

Občas je jednodušší najít kompromis či „střední cestu“, podíváme-li se na nějakou 

situaci z více perspektiv. Naopak západní analytické myšlení se pokouší vnímat věci tak, jak 

jsou (nezávisle na kontextu), řadí je do kategorií a výjimku považuje za zvláštní případ, který 

vybočuje z celkového systému. Proto se na západě problémy řeší přímo, zatímco na východě 

spíše oklikou. Dobře to vidíme na malé slovní potyčce, která se odehrála při zmíněné snídani. 

Na jednu nepatrně kritickou otázku ze strany kancléřky tehdy dotazovaný čínský vědec 

reagoval takto: „Musím Vám pogratulovat, že se Váš stát na letošním mistrovství světa ve 

fotbale dostal tak daleko.“ V Asii se tedy mluví opravdu hodně a v Číně ještě k tomu nahlas 

(na rozdíl od Japonska). 

Druhý zásadní rozdíl mezi západním a východním myšlením spočívá ve slovní 

dvojici: kolektivismus X individualismus. Tento fenomén v rozsáhlé monografii zpracoval 

psycholog Harry Triandis (tab. č. 1-2), který vyrostl ve spíše kolektivistickém Řecku a 

studoval v ryze individualistické Severní Americe. Tak jako každý člověk více či méně 

směřuje k analytickému, nebo holistickému myšlení, jsou v každém individuu rovněž 

zakotveny tendence ke kolektivismu či individualismu, přičemž lidé většinou v rodině 



začínají jako kolektivisté a pak se této tendence v různé míře zbavují. V kolektivistických 

kulturách je onen proces „odpoutání“ méně výrazný. I v dospělém věku tu lidé sami sebe 

považují za součást rodiny, klanu nebo většího společenského celku, jehož normy jsou pro ně 

závazné. Takové skupiny jsou proto velmi stabilní a propůjčují cíl a důležitost osobnímu 

životu. Členové individualistických kultur si naopak více zakládají na autonomii a osobní 

svobodě. Ve srovnání s kolektivistickými kulturami tedy berou větší ohled sami na sebe. 

Vztahy neudržují pro pocit, ale pro svůj vlastní rozvoj (dokud tu nějaký je). 

Triandis vyzdvihuje skutečnost, že ve všech společnostech, resp. kulturách, existují 

lidé, kteří přemýšlejí a jednají buď spíše individualisticky, nebo kolektivisticky. Rozložení 

těchto charakteristik se však napříč kulturami liší. To znamená, že v každé kultuře zmíněné 

dvě tendence existují v jiném poměru. „Mnohé problémy moderní doby se mohou přisuzovat 

přebytku individualismu, avšak absenci lidských práv může způsobovat rovněž nadbytek 

kolektivismu.“ 

 

Tab. č. 1-2 Definice a pět příkladů ke kolektivismu a individualismu, které této na první pohled velmi 

abstraktně znějící dichotomii propůjčují obsahy a ukazují, v jak velké míře se projevuje v běžném 

životě. 

Kolektivismus Individualismus 

Definice: sociální vzorec, skládající se z individuí, 
kteří mezi sebou mají velmi pevné vztahy a 
považují se za část jednoho či více společenství 
(rodina, spolupracovníci, kmen, národ). Primárně 
jsou motivováni normami daných společenství a 
musejí zde plnit své povinnosti. Tyto povinnosti 
mají přednost před osobními cíli. Soudržnost 
mezi účastníky společenství je důležitá a tvoří 
svébytnou hodnotu. 

Definice: sociální vzorec, skládající se z individuí, 
kteří mezi sebou mají volnější vztahy a cítí se být 
na společenství nezávislými. Jsou primárně 
motivováni vlastními zálibami, potřebami, právy 
a také smlouvami s ostatními. Jejich vlastní cíle 
mají přednost před cíli ostatních. Vztahy k jiným 
lidem se pragmaticky analyzují z hlediska 
(osobního) prospěchu či neprospěchu. 

Brazílie: Číšník přinese čtyřem hostům jeden 
jídelní lístek a dá ho na první pohled nejstaršímu 
z nich. Ten objedná za všechny. 

Francie: Každý si objedná něco jiného. 

Indie: Vedoucí inženýr odmítne místo v New 
Yorku, i když by tam vydělával 25násobek svého 
platu v Novém Dillí. 

Kalifornie: Vedoucí inženýr přijme místo v New 
Yorku, kde vydělá o 50 % více než v Los Angeles. 

Moskva: Starší žena vynadá neznámé matce za 
to, že své dítě nedostatečně teple oblékla. 

New York: Žena, kterou bije její přítel, prosí 
kolemjdoucí o pomoc, nikdo však nepomůže. 

Japonsko: Nadřízený zná své kolegy rovněž velmi 
dobře osobně a jednomu z nich zorganizuje 
rande s mladou ženou v naději na pozdější 
sňatek. 

Anglie: Zaměstnanec svému nadřízenému nesdělí 
náhlé úmrtí svého otce. 

Německo*: Muž běží ve veřejném parku přes 
trávník a mnozí kolemjdoucí ho napomínají. 

Illinois: Muž si vezme ženu i přes nesouhlas svých 
rodičů. 

*Německo sice patří k individualistickým zemím, nicméně tento příklad zvolil Triandis vědomě. Jeho 
záměrem bylo objasnit, že se zde jedná o statistické střední hodnoty, obsahující skutečně nemálo 
výjimek. 

 



V kolektivistických kulturách je běžné, že se šéf zajímá o osobní záležitosti, že se cizí 

člověk vměšuje do výchovy nebo zasáhne, pokud někdo nedodržuje společenské normy. 

Oproti tomu v individualistických kulturách se lidé tolik nestarají o ostatní jako spíš o sebe. 

Rovněž společenské hodnoty jako např. postavení dětí nebo instituce manželství se v obou 

kulturách liší. Zatímco v  individualistických společnostech se z dětí vychovávají svobodní, 

suverénní a nezávislí jedinci, cílem kolektivistických kultur je, aby se z dětí stali řádní 

členové společenství. Svatba v individualistických kulturách představuje sňatek dvou osob, 

kdežto v kolektivistických kulturách se berou dvě rodiny. To se ostatně projevuje i v míře 

rozvodovosti, která je v kolektivistických kulturách mnohem nižší. 

Jak se měří individualistické, popř. kolektivistické myšlení? Při dostatečném počtu 

pokusných osob to jde velmi snadno. Je třeba, aby účastníci načrtli sociogram, kde zakreslí 

své bezprostřední sociální kontakty, přičemž sebe i ostatní osoby zaznamenají do kroužků, 

jejichž průměr se změří. Následně se vypočítá střední velikost kroužků, které byly použity pro 

označení ostatních osob, a ta se pak odečte od průměru kroužku, jenž zobrazuje pokusnou 

osobu. Výsledek (v milimetrech) ukazuje, o kolik větší kroužek pro sebe zvolila pokusná 

osoba. Tento údaj začal v odborné literatuře platit pro označení míry tzv. symbolické 

sebeinflace. Američané pro sebe volí kroužek větší o 6,2 mm, Evropané (Němci a Britové) o 

3,7 mm. Kroužek Japonců byl naopak skoro o 0,5 mm menší než kroužky použité na 

zakreslení blízkých osob (nebo se jeho velikost od ostatních kroužků téměř nelišila).  

Z dichotomie individualismu a kolektivismu plyne další rozdíl mezi západním a 

východním myšlením, který se promítá do toho, jak se lidé staví k čestnosti či nečestnosti při 

společných (obchodních) úspěších nebo neúspěších. Cynthia Wangová a Angela Leungová 

z univerzit v Michiganu a Singapuru se tímto fenoménem zabývaly v mnohých studiích, kde 

dospěly k následujícímu: Při jednání s cizími (outgroup) si Severoameričané čestnosti cení 

více, než trestají nečestnost. Oproti tomu u obyvatel východní Asie je míra uznání a trestu pro 

obě vlastnosti skoro stejná. Jiné je to při jednání s přáteli (ingroup). U Asiatů zde pozorujeme 

velký rozdíl (čestnost se velmi cení a nečestnost se trestá jen málo), kdežto Severoameričané 

se k přátelům chovají téměř stejně jako k cizím lidem.  

 

 

 

 

 



Tyto diferenciace vzájemného chování skutečně mají své opodstatnění, jak můžeme 

vidět v následujících úvahách: V kolektivistických společnostech jsou lidé obecně méně 

mobilní právě z toho důvodu, že člověk patří ke své skupině, a proto nerad mění bydliště. 

Naopak v individualistických společnostech je jedinec mobilní, a tak si každý může své 

(obchodní) partnery více vybírat. Když se někde nedaří, jde se prostě o dům dál. Z tohoto 

pohledu je třeba ocenit, pokud člověk jednou potká spřízněnou duši, neboť se to stává zřídka a 

o takový vztah se musí pečovat. „Svoji skupinu“ tito lidé vůbec nemají, a proto už ani tolik 

nerozlišují mezi „přítelem“ a „cizincem“. 

Oproti tomu pro kolektivistické společnosti je skupina důležitá a těžko se poddává 

změnám. Proto je třeba si obzvlášť vážit jejích věrných členů, ale zároveň netrestat ty nevěrné 

příliš tvrdě, neboť i oni zůstávají součástí dané skupiny a je třeba s nimi dále spolupracovat. 

Wangové a kolektivu se podle těchto úvah podařilo na 207 amerických studentech dokázat, že 

rozdílné typy společností podle mobility (vysoká vs. nízká) v zásadě korespondovaly s 

„odměňováním“ a „trestáním“ cizích lidí či přátel. Vysoká mobilita uvnitř individualistických 

společností a velice nízká mobilita v rámci kolektivistických společností mají proto za 

následek značně odlišné chování ke členům vlastní skupiny (ingroup) v kolektivistických 

společnostech. Naopak jedinci, kteří žádnou ingroup nemají, logicky nerozlišují ani mezi 

ingroup a outgroup. 

 Popsat a kategorizovat rozdíly mezi východním (Japonci, Číňané) a západním 

(Američané, Evropané) myšlením (tab. č. 1-1) je jedna věc, něco naprosto jiného je však 

otázka, jak vlastně vznikají. Nabízí se tu v podstatě více možností (tab. č. 1-3). Odlišnosti se 

mohou vyvíjet ze zažitých společenských tradic, které časem ovlivnily celou kulturní praxi. 

Stejně tak jako si v Německu při pozdravu podáváme pravou ruku, jíme vidličkou a nožem, 

několikrát denně si čistíme zuby a používáme splachovací záchod, žijeme rovněž v malých 

rodinách, myslíme analyticky, individualisticky a chválíme víc, než trestáme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. č. 1-3 Možnosti vzniku kulturních rozdílů, na které se mohou vztahovat odlišné způsoby myšlení 

Příčina/důvod Teorie/příklad 

Náhoda Princip handicapu: Nákladné a nesmyslné 
rituály svědčí o skupinové loajalitě. 

Čas Modernizace: Více peněz a vzdělání vede 
k nárůstu individualismu. 

Teplota Prevalence patogenů: Větší množství 
patogenů v teplejších oblastech posiluje 
izolaci vůči jiným skupinám, což vede ke 
kolektivismu (Behavioral Immune System). 

existenční podmínky Nezbytnost společné produkce vede ke 
kolektivismu (např. lov velryb, „teorie rýže“). 

genetika Díky konkrétním genům (tolerance laktózy, 
odolnost vůči nedostatku kyslíku ve větších 
nadmořských výškách) se mohou utvářet 
určité způsoby chování, na základě kterých 
pak vznikají odpovídající společenské útvary 
a následně způsoby myšlení. 

 

Rozdílné způsoby myšlení mohou ze začátku vznikat také tak, že skupiny chtějí 

rozlišovat mezi sebou a ostatními a danou potřebu uspokojují pomocí symbolů a rituálů, které 

vznikají čirou náhodou. Náboženské vyznání a s ním spojené tradice slouží jako dobrý příklad 

této vymezovací funkce jedné skupiny vůči ostatním. Jelikož se aktivní účast na rituálu nedá 

předstírat (např. při obětování), může každý člen rozpoznat, kdo do skupiny investuje svůj čas 

a energii a kdo ne. Tyto „costly rituals“ podporují soudržnost a s ní spojenou vzájemnou 

důvěru, což jsou koneckonců vlastnosti důležité pro celou skupinu a její přežití. Tak mohou 

vznikat „nesmyslné“ rituály. Čím jsou nesmyslnější, tím lépe plní svůj účel 1. 

Ovlivnit kulturní vývoj může nejen náhoda, ale také čas. Podle „modernizační 

hypotézy“ společnosti bohatnou a jejich členové se stávají vzdělanějšími. Výsledkem této 

tendence je silnější inklinace k individualismu. Empirické údaje v mnoha případech danou 

hypotézu potvrzují (např. Malajsie), jindy ji spíše vyvracejí (Japonsko, Jižní Korea, 

Hongkong). 

 

 

 

 

1 Mluví se tu rovněž o tzv. principu handicapu. Podle tohoto principu nám něčí chování prozrazuje 

zdraví a sílu člověka nebo ukazuje, že to dotyčný myslí vážně a je zodpovědný. Děje se tak právě 

proto, že dané chování nemá smysl. Čím je nesmyslnější, tím lépe vyniknou ctnosti, které chce člověk 

ostatním předvést. 



 

V teplejších oblastech se bakteriím a škůdcům daří lépe, určité nemoci se tam tedy 

vyskytují častěji. Místní obyvatelé proto jedí nejen kořeněnější jídla (velké množství koření 

působí antimikrobiálně), ale rovněž demonstrují způsob chování, který přispívá k obraně proti 

původcům chorob. Ukázaly to odpovídající studie k tématu „Behavioral Immune System“. 

Patří sem nejen striktnější rozlišování mezi členy ingroup a outgroup, s čímž se pojí i sklony 

ke kolektivistickým tendencím, ale také intenzivnější vyhýbání členům outgroup a 

jednoznačnější souhlas s názory ingroup. 

Na myšlení jedince by mohl mít vliv i genetický materiál. Jednak pracují přímo geny, 

které působí na dopamin, serotonin, vasopresin, oxytocin a jiné hormony, jež prokázaly 

souvislost s osobnostními rysy, jednak se dá uvažovat o nepřímém vlivu určitých genetických 

znaků, kam patří např. schopnost věřit v Boha (mění se při tom vnímání salience, což 

umožňuje náboženské zážitky), schopnost v dospělosti trávit mléčný cukr (tolerance laktózy), 

schopnost snášet nedostatek kyslíku ve velkých nadmořských výškách nebo menší citlivost na 

kapsaicin („pálivost“ čili). Hlavně díky těmto vlastnostem mohou probíhat určité společenské 

změny, popř. procesy, jako je např. vytváření náboženských společenství, vznik 

mlékárenského průmyslu, osidlování Tibetu, produkce pálivých, a tudíž antimikrobiálních 

pokrmů. Díky těmto procesům pak mohou vznikat určité společenské útvary a nepřímo také 

způsoby myšlení. 

Změnu našeho myšlení mohou koneckonců vyvolat i podmínky, v nichž žijeme. 

Životní podmínky ovlivňují nejen (zcela zřejmě), co si myslíme, ale dlouhodobě také, jak 

myslíme. Tuto myšlenku, kterou vyslovil už Karel Marx (Bytí určuje vědomí), mezitím 

dokázali experimentální ekonomové pomocí herních simulací, založených na jednoduchých 

hospodářských rozhodnutích. Ukázalo se, že v případě mikroekonomické výměny způsob 

chování určuje „ekonomická kultura“. Jinými slovy jde o to, jak se lidé jeden k druhému 

chovají při výrobě a výměně zboží. Člověk si toto chování osvojuje v průběhu odpovídajícího 

jednání a předává jej z generace na generaci. Například lovci velryb pracují společně a 

výsledek si pak mezi sebou spravedlivě rozdělí. Jak jinak by to všechno mělo fungovat? Je 

logické, že v daných životních podmínkách se myšlení těchto lidí utváří kolektivisticky. 

 

 

 

 

 



Který z pěti jmenovaných psychologických mechanismů tedy způsobuje, respektive 

způsobil rozdíly mezi východním a západním myšlením? Jak se to dá empiricky prozkoumat? 

V nedávno publikované práci amerického psychologa Thomase Talhelma a šesti čínských 

spolupracovníků k tomu najdeme působivý příklad. Využilo se skutečnosti, že se zmíněné 

rozdíly mezi východním a západním myšlením vyskytují i v rámci jednoho státu, a sice Číny. 

Tento fakt nesmírně usnadňuje hledání jejich příčin, neboť mezistátní srovnávání vždy naráží 

na metodický problém: Každá země má svá specifika, jejichž vliv na určitý způsob myšlení se 

dá těžko odmyslet 2.  

Pokud jde o životní podmínky a způsoby myšlení, tak se doposud rozlišovalo 

především mezi polním hospodářstvím a chovem dobytka. Polní hospodářství je pracné a váže 

se na určité místo. Vyžaduje a v důsledku toho také (podle dané teorie) podporuje spíše 

kolektivistický způsob myšlení. Oproti tomu stádo dobytka tolik práce nepotřebuje a 

umožňuje mobilitu, což je typické spíše pro individualismus. Talhelm a kolektiv ale 

zdůrazňují, že výše popsané rozdíly západní individualistický způsob myšlení vysvětlit 

nemohou. Ve Skotsku a Švýcarsku se sice tradičně chová mnoho dobytka, jinak je ale pro 

Evropu typické především polní hospodářství a pěstování pšenice. Z jejich pohledu je o 

mnoho důležitější v polním hospodářství navíc rozlišovat mezi pěstováním pšenice a rýže. 

Podle Talhelma a kolektivu jsou existenční podmínky obou forem rolnictví již samy o sobě 

odlišné, a proto podporují různé způsoby myšlení. Tuto hypotézu (mluví se o tzv. teorii rýže) 

autoři ověřovali v rámci studie, které se účastnilo celkem 1162 Chanů 3. 

Mezi pěstováním rýže a pšenice jsou dva značné rozdíly: zavlažování a více práce. 

Známe asijská rýžová pole, kde voda zdánlivě neodtéká a kde se rostliny rýže v 90 procentech 

případů ručně 4 sázejí a následně sklízejí někdy i třikrát za rok. Toto pěstování rýže za mokra 

je sice velmi pracné, umožňuje však značně vyšší zisky ve srovnání s pěstováním za sucha. 

Proto 80 procent světové sklizně pochází z pěstování za mokra. 

 

2 Podívejme se na příklad: Kdo prohlašuje, že mezi frankofilií a konzumací červeného vína je příčinný 

vztah, těžko své tvrzení podloží srovnáním Francouzů s Němci (je tu mnoho dalších rozdílů; kdo může 

s jistotou tvrdit, v čem skutečně ta správná odlišnost spočívá?) Pokud by se však takovou souvislost 

podařilo najít uvnitř německé či francouzské společnosti, dalo by se to považovat za velmi silný 

argument. 

3 Ti tvoří přes 90 % čínské společnosti. Vědci se soustředili právě na ně, aby jiné kulturní vlivy zůstaly 

konstantní a spolu s tím se minimalizovala variance odchylky. 

 

4 V USA a Evropě výsadbu i sklizeň zajišťují převážně stroje (Claas, osobní sdělení). 



Zavlažování rýžových polí zavazuje zemědělce ke vzájemné spolupráci. Kromě toho 

vyžaduje rýže ve srovnání s pšenicí skoro dvojnásobnou práci, a tudíž je vzájemná pomoc 

potřeba také při sázení a sklizni. Proto si lidé mezi sebou stanovují termíny výsadby, pracovní 

síly se pak mohou střídat a tím se se časová zátěž vyrovná. To vše vyžaduje a podporuje 

rozvoj kolektivistického myšlení v Číně, Indii, Malajsii a Japonsku (respektive v jejich 

částech). Naopak pšenici je schopna pěstovat jedna rodina, což může být příčinou vzniku 

spíše individualistického myšlení. 

V Číně se kromě rýže (na jihu) pěstuje i pšenice (na severu). Přirozenou hranici mezi 

oběma regiony tvoří řeka Jang-c’-ťiang. „Teorie rýže“ se zde proto dá empiricky ověřit nejen 

v rámci jedné země, ale zároveň v rámci napříč tisíciletími poměrně homogenního a 

stabilního státu, který má jednotné dějiny, náboženství, jazyk, vládu (dynastie), politiku a 

technický vývoj. Proto se tu na základě výše uvedených postupů prováděla zkoumání 

holistického a kategorického myšlení, relativní důležitosti vlastního „já“ v kolektivistických a 

individualistických kulturách a také vztahu k podvodnému či čestnému chování.  

Nepoužívaly se tedy přímo dotazníky (kvůli mnoha problémům kulturního zkreslení, 

které vznikají při sdělování zpráv o sobě formou self-report), ale experimentálně se ve 

standardizovaných podmínkách zjišťovaly tři typy chování: holistické uvažování, implicitní 

individualismus, loajalita/nepotismus.  

Největší zastoupení vykazoval první typ (holistické uvažování, měřené dle 

procentuálního podílu holistických odpovědí ze všech), přičemž nekorespondoval ani s 

modernizační hypotézou (v bohatších oblastech výrazně převažovalo holistické myšlení: r = 

0,46; p < 0,03), ani s teorií prevalence patogenů (v teplejších oblastech bylo holistické 

myšlení zastoupeno podstatně méně: r = -0,44; p < 0,04). Výsledek shodný s hypotézou 

ukázalo pouze rozlišení účastníků podle toho, zda pocházejí z oblasti, kde převažuje pěstování 

rýže, či oblasti, v níž převládá pěstování pšenice. Tam, kde se více pěstuje rýže, výrazně 

převažuje holistické myšlení: r = 0,51; p < 0,007. 

Rovněž druhý test (týkající se důležitosti implicitního „já“) dopadl podle vzoru 

předchozího: Chudoba/bohatství a teplota spolu nikdy nekorelovaly. Nicméně tu opět byla 

výrazná souvislost s původem (r = -0,17; p = 0,03): Lidé pocházející z „pšeničných“ oblastí 

sami sebe kreslili průměrně o 1,5 mm větší ve srovnání s jejich přáteli (podobně jako 

Evropané). Vlastní kroužky pokusných osob z „rýžových“ oblastí byly o 0,03 mm menší než 

kroužky, jež zobrazovaly jejich přátele (podobně jako u Japonců). 

 



Co se týče třetího testu, autoři nejprve odvodili hypotézu, že lidé z „rýžových“ oblastí 

své přátele trestají méně, v porovnání s jedinci z „pšeničných“ oblastí tedy více inklinují 

k loajalitě (negativně řečeno: nepotismu). Tato hypotéza se potvrdila (r = 0,49; p = 0,04). 

Pokusné osoby jak z „rýžových“, tak „pšeničných“ oblastí nedělaly rozdíly při trestání cizích.  

Aby bylo možné čelit námitce, že sever a jih se i přes veškerou homogennost státu od 

sebe liší dialekty, teplotou, dějinami a jinými proměnnými, byl první test (ten 

s nejvýraznějším výsledkem) analyzován znovu, tentokrát se zaměřením na podskupinu 

účastníků, kteří pocházeli z regionů (counties), nacházejících se v těsné blízkosti, ba dokonce 

sousedících přes rýžovo-pšeničnou hranici. I v tomto případě vědci dospěli ke stejnému 

závěru. Navíc nic nenasvědčovalo tomu, že by byly výsledky ovlivněny modernizací nebo 

šířením patogenních mikroorganismů. Neprokázalo se, že by v bohatších provinciích byl více 

zastoupen individualismus (hranice mezi chudobou a bohatstvím nesplývá s hranicí mezi 

pěstováním rýže a pšenice) ani se nezjistil výrazný nárůst kolektivismu směrem od 

chladnějšího severu k teplejšímu jihu. 

To, že výše zmíněné výsledky nemůžeme odmítnout pro jejich „ryzí akademičnost“, 

ukazují dodatečné poznatky, o nichž autoři rovněž informují a které souvisejí se svou vnější 

validitou – rozvodovostí. Je známo, že v individualistických společnostech je procentuální 

podíl rozvodů vyšší než v kolektivistických. Také se ví, že modernizace života vede k vyšší 

mobilitě a většímu počtu rozvodů. Na základě míry rozvodovosti v různých provinciích autoři 

ukázali, že v provinciích s převažujícím pěstováním pšenice byla tato proměnná o 50 procent 

vyšší (pokud ještě přičteme vliv modernizace) než v provinciích, kde převládá pěstování rýže. 

Pro pochopení těchto výsledků je důležité si vyjasnit, co znamenají, a co ne. V prvé 

řadě autoři (popř. jejich „rýžová teorie“) nikterak nenaznačují, že všichni účastníci výzkumu 

rýži skutečně pěstují. Zcela naopak píší: „Mohli bychom se s jistotou vsadit, že nikdo z tisíce 

našich účastníků si na živobytí pěstováním rýže či pšenice nevydělával. Více jde v teorii o to, 

že kultury, které již po tisíciletí pěstují rýži nebo pšenici, předávají své pěstitelské tradice dál i 

přesto, že většina lidí už své pluhy dávno odložila. Jednoduše řečeno: K tomu, aby zachovali 

tradici ‚rýžové kultury‘, již sami pěstovat rýži nepotřebují.“ 

Tato myšlenka v žádném případě nezpochybňuje výsledky studie. Naopak! 

Vysvětluje, že se kulturní zvyklosti – obyčeje, hodnoty, myšlenkové obsahy a způsoby 

myšlení – opravdu mohou tradovat, a také se tradují podobně jako např. jazyk. V lidském 

mozku se způsob zpracování informací mění i na základě toho, co se zpracovává. Na rozdíl od 

počítače tu není ani modul, který počítá (Central Processing Unit, CPU), ani takový, jenž 

ukládá (pevný disk). Je tu „jen“ 100 miliard neuronů, pomocí nichž jsou informace 



zpracovávány a zároveň ukládány. V případě jazyka to možná vypadá triviálně (Pokud jsem 

se jako dítě naučil němčinu, tak rovněž německy přemýšlím, zároveň např. posuzuji svět 

z pohledu své země, vyznávám odpovídající hodnoty a chovám se adekvátním způsobem.). 

Studie Talhelma a kolektivu však jasně vysvětluje, že díky této architektuře lidského ducha na 

praxi závisí nejen obsah, ale do jisté míry (kterou zatím neznáme) také způsob myšlení. Praxe 

ovlivňuje nejen to, co si myslíme, ale také jak myslíme.  

Na dané téma publikovali Talhelm a kolektiv pět dalších studií, jichž se zúčastnilo 

přes 3 000 osob. Kromě toho, že liberalismus jde ruku v ruce s analytickým myšlením, se zde 

vědcům podařilo dokázat, že krátký trénink analytického myšlení má za následek silnější 

liberalistické názory. Tak nepůsobí jen obsah na formu, ale funguje to i obráceně: Forma 

působí na myšlenkový obsah. 

Na pozadí těchto myšlenek je důležitá jedna novější a velmi rozsáhlá práce, ve které 

jsou shrnuta desetiletí mezikulturního zkoumání. Ukázalo se v ní, že lidé, označovaní 

akronymem „WEIRD“ 5 (Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic), si 

v nejrůznějších psychologických testech počínají systematicky jinak než zbytek světa. Tyto 

osoby sice představují jen 12 procent světové populace, jedná se však zároveň o účastníky, 

kteří se objevují v 96 (!) procentech všech psychologických studií. V dané práci se mluví o 

vnímání/myšlení/cítění/jednání/jazyce lidí s daným akronymem. Drasticky, ale výstižně 

řečeno, tu však jde „jen“ o časy reakcí dvacetiletých vysokoškolských praváků mužského 

pohlaví (se všemi atributy WEIRD) na 30 nejběžnějších anglických slov. Zrovna v takovém 

oboru, jako je psychologie, by se dané okolnosti mělo věnovat více pozornosti při generalizaci 

výsledků, neboť zkoumané osoby, vycházíme-li jen z čísel, nepředstavují pouze pravidlo 

(střední hodnota), ale i výjimky (náhodný výskyt)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Tento akronym rovněž existuje jako anglické slovo  a znamená něco jako: zvláštní, nezvyklý, 

zmatený, neobvyklý nebo divný. Jedná se o narážku, která je míněna zcela vážně, ale zároveň je třeba 

ji brát s rezervou. 



Vraťme se na závěr ještě jednou k Německo-čínskému diskuznímu fóru, jehož hlavní 

téma v roce 2014 znělo: „Inovace“. Jak se již delší dobu ví, dichotomie kolektivismu a 

individualismu má značný vliv na inovační výkonnost společnosti. Individualistické, 

nehierarchické společnosti přinášejí v porovnání s jinými více vynálezů. Hierarchie vyvolává 

byrokracii a ta brání kreativitě. Hierarchie navíc znemožňuje komunikaci a spolu s ní výměnu 

názorů mezi aktéry s odlišným vědomostním základem, která je nezbytná pro kreativní 

procesy. Individuální svoboda s sebou nese přání myslet a jednat na vlastní zodpovědnost, což 

kreativitu naopak podporuje. Na základě velmi hojného záznamu dat (88 tisíc po celém světě 

pracujících zaměstnanců firmy IBM) to prokázal Hofstede 6. 

Last, but not least: Plodiny, a to především zemědělské (rýže versus pšenice), mají 

proto rovněž vliv na inovační schopnosti. V provinciích s převažujícím pěstováním pšenice 

byl podíl patentů na jednoho člověka o 30 procent větší než v provinciích, v nichž převládá 

pěstování rýže. 

Vliv, který mají v kultuře tradované způsoby myšlení na náš život, rozhodně není 

zanedbatelný! Měli bychom tedy trvat na našem zvláštním, nezvyklém, podivném a až 

děsivém západním myšlení? Jsou patenty důležitější než pevná manželství? Mohli bychom se 

na to dívat i tak, že pravdu má většina a že kolektivistické myšlení nám jakožto lidem 

odpovídá mnohem více nežli individualistické. Měli bychom tedy naopak obětovat inovace 

společenské stabilitě? 

Diskutujeme vůbec na správné úrovni? Možná opravdu nejde o nějaké „buď – anebo“, 

ale o to, jak se s tím rancem vědomostí, kterými disponujeme, chceme na naší planetě 

v následujících staletích zařídit. Co nám dává (pro kolektivismus příznačné) rozlišení na 

ingroup a outgroup, když už ve zcela globalizovaném světě žádná opravdová outgroup 

neexistuje? A k čemu je individualismus, pokud štěstí přináší pouze jednotlivcům, ale 

kolektiv činí naopak nešťastným a zdrojově ho vyčerpává? Budeme si muset klást tyto 

otázky, ať chceme, nebo ne. Zkušenost učí, že bychom tu měli uvažovat velmi důkladně a 

jasně! 

 


