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Četbou proti ageismu: kniha jako 
prostředek při změně postojů dětí 
vůči stáří

Reading as a Tool Against Ageism: a Book 
as a Means For Changing Children’s Attitudes 
Towards Old Age 

Radim Schottl 

Abstrakt: V tomto textu řešíme otázku, zda četba vybrané dětské literatury může mít u dětí 

vliv na změnu jejich postojů, mírnění negativních předsudků a stereotypního vnímání v oblasti 

společensky významných sociálních témat, jako je například ageismus a zda vliv knihy může 

vést až k altruismu. Studie systematicky provází procesy a jevy v průběhu četby, přičemž se 

postupně zaměřuje na dětského čtenáře a literaturu pro děti a mládež. Ageismus byl vybrán 

záměrně jakožto v současnosti stále více diskutované téma a také jako zajímavý problém 

k výzkumu, který na tuto studii navazuje v rámci disertační práce. Autor při představování 

jednotlivých témat, jejich analýze a vytváření závěrů, vychází především z výsledků publiko-

vaných v zahraničí. Výsledky naznačují, že práce s literaturou pozitivně ovlivňuje postoje vůči 

stáří. Na úspěšnosti tohoto procesu závisí řada faktorů, přičemž mezi nejvýznamnější faktory 

patří věk a charakteristika literárního (hlavního) hrdiny.

Klíčová slova: kniha, dětská literatura, četba, fi kce, empatie, altruismus, postoje, předsudky, 

ageismus, stáří

Abstract: In this text we discuss the question whether reading selected children’s literature 

can have an infl uence on children in terms of their attitude, reduction of negative prejudice 

and stereotypical perception in the fi eld of important social issues (ageism as an example) and 

whether the infl uence of a book can lead all the way to altruism. This study systematically 

accompanies processes and phenomena during reading, gradually focusing on children’s 

readers and literature for children and youth. Ageism has been purposely chosen due to its 

more and more highly-debated character in the current era, as well as an interesting research 

matter which fi gures as a follow-up to this study within the dissertation. The author bases the 
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Úvod

Vliv knih, krátkých textů nebo novino-
vých článků na změnu postoje se začal 
široce zkoumat již od období 2. sv. války, 
kdy celkově zkoumání postojů a před-
sudků zažilo velký rozmach právě s pří-
chodem nacismu a jiných ideologií. Nej-
častější zkoumané skupiny byly: židé, 
křesťané, černoši, homosexuálové, ale 
třeba i nacisté. Řadu výzkumů, převážně 
v prostředí škol, provedl a publikoval H. 
H. Rammers v letech 1936–1942 v šesti-
dílné sérii Further studies in attitudes. 
Následovali další autoři, kteří zkoumali 
různé techniky práce s knihou nebo se 
zaměřovali na jiné skupiny. Jak se postu-
pem času rozvíjela literatura a vznikaly 
nové literární žánry, měnila se i orienta-
ce těchto výzkumů. V současné době jsou 
předmětem zkoumání především knihy 
žánru sci-fi  a fantasy u dospělých čtenářů 
(např. Johnson, Huffman & Jasper, 2014). 
Výzkumy se také zaměřují na aktuální 
témata jako například vliv čtení série 
Harry Potter na postoje k současnému 

politickému prostředí (Mutz, 2016) nebo 
vliv čtení příspěvků v internetových 
diskusích s tématem změny klimatu na 
postoje vůči této změně (Lewandowsky, 
Cook, & Fay, et al., 2019). 

Efektivnosti jsou si vědomi i samotní 
spisovatelé a autoři, kteří píšou knihu se 
záměrem „ukázat škodlivost předsudků 
a šablon uvažování i chování“ (Vaše Lite-
ratura, 2011). Vzniká tak celá skupina 
knih tzv. formativní literatury, tedy litera-
tury, u které převažuje funkce formativní. 
Tyto knihy přímo cílí na mladé čtenáře 
a formou dětských příběhů je seznamují 
s konkrétním společenským problémem, 
s cílem pozitivně formovat postoje k dané 
problematice. Byť takových knih v nabíd-
ce současné literatury pro děti a mládež 
najdeme mnoho1, samotný vliv takto cíle-
né literatury na určité téma a konkrétně 
u dětí nebyl doposud prokázán.

ČETBOU PROTI AGEISMU

presentation of individual topics, their analysis and conclusion drawings mainly on the results 

published abroad. The results suggest that working with the literature has a positive effect on 

attitudes towards old age. A number of factors depend on the success of this process, the most 

important factor being the age and characteristics of the literary (main) hero.

Key words: book, children’s literature, reading, fi ction, empathy, altruism, attitudes, prejudices, 

ageism, old age

1 Např.: Lentilka pro dědu Edu, Začarovaná třída, Řvi potichu, brácho, Kluk a pes (Ivona Březinová), 
Domov pro marťany, Táta k příštím Vánocům, (Martina Drijverová) aj.
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Kniha jako mocný 
(psychologický) nástroj. 
Proč právě kniha?

Knihu můžeme jistě považovat za určitý 
společensko-kulturní artefakt, a to nejen 
ve své fyzické, ale především abstraktní 
formě. Je nejdůležitějším prostředkem 
pro uchovávání a předávání informací, 
ale i nástrojem pro styk a komunikaci 
mezi lidmi. Její existence provází lid-
stvo po staletí a je široce rozšířená po 
celém světě, dostupná pro velkou škálu 
společenských vrstev. Dokáže působit 
i na takových místech, kde nezasahu-
jí média, internet nebo státní politika. 
Vzhledem k vysoké míře světové gramot-
nosti mezi mládeží ve věku 15 až 24 let 
(91 %) (UNESCO Institute for Statistics, 
2020) je dostupná pro většinu populace. 
S knihou člověk přichází do kontaktu již 
od narození. V ČR děti průměrně přečtou 
jednu knihu za měsíc (Čtení pomáhá, 
2015) a až 24 % nejmladších školních dětí 
čte knihy denně (Friedlanderová, 2018). 
Právě kniha má tak bezprostřední vliv na 
vývoj jedince. Stává se od narození při-
rozeným prostředkem k poznávání okol-
ního světa i k poznání sebe. Podněcuje 
k jazykovému i rozumovému pochopení 
a citovému prožití dobra a zla v abstrakt-
ní, umělecké podobě. Tímto způsobem 
se vytvářejí nebo upravují přesvědčení, 
hodnoty a postoje.

Kniha plní několik funkcí: estetickou, 
formativní, informativní, společenskou, 
zábavnou a rekreační (Sochorová, 2007). 
Ne každá kniha na nás bude působit stej-

ným způsobem ve všech rovinách. Ency-
klopedie vesmíru, herbář, kniha o ději-
nách Židů, nebo brakový román budou 
každá plnit jinou funkci v jiné míře. Nás 
však zajímá především funkce formativ-
ní, za kterou považujeme vliv literární-
ho díla na formování postojů vnímatele 
a jeho následné konání. Bezesporu každý 
z uvedených žánrů plní tuto funkci, byť 
některé jen z velmi malé části. Navíc 
záleží na tom, v jakém směru čtenáře 
formuje a zda je toto působení knihy 
žádoucí. Například brakový román může 
u mladých dívek působit negativně tak, 
že prohlubuje jejich naivitu nebo upev-
ňuje jejich stereotypní názory.

Budeme tedy ve výběru ještě specifi č-
tější. Konkrétně nás bude zajímat litera-
tura pro děti a mládež s dětským hrdinou, 
obsahující narativní formu vyprávěnou 
převážně z pohledu dětského hrdiny, 
s tématem sociálního problému spoje-
ným s některou stereotypizovanou skupi-
nou obyvatel a má právě za cíl pozitivně 
formovat čtenáře v dané problematice. 
Jeden důvod k tomuto výběru je prostý. 
U dětí mezi lety 9-14 let patří mezi nej-
oblíbenější žánry „dobrodružné“ (z reál-
ného světa) u kluků a „příběhy o dětech 
a mládeži“ u děvčat (Čtení pomáhá, 
2015). Tyto žánry můžeme zařadit pod 
prózu s dětským hrdinou pro děti a mlá-
dež, na kterou u dětí tohoto věku nara-
zíme s naprostou převahou. Jsou zde ale 
i další, mnohem vážnější důvody vedoucí 
k tak úzkému výběru, které vysvětlíme 
podrobněji v následujících kapitolách.

RADIM SCHOTTL
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Kniha jako cesta do světa 
fi kce

Kniha je považována za most mezi čte-
nářovou realitou a světem fi kce. Čtení 
knihy může být silný a hluboce pohlcující 
zážitek. Čtenáři často při popisu tohoto 
stavu používají výraz „ztratit se v knize“ 
(Nell, 1988) nebo také „přemístit se do 
jiného světa“ (Gerrig, 1993). Nell (1988, 
199–201) popisuje dva druhy vnímání kni-
hy: absorpce a vstup. Vstup pak považuje 
za silnější formu změny našeho vědomí, 
kde hledá psychologickou paralelu se 
čtením v transu a stav, který během toho 
nastává, přirovnává dokonce až k den-
nímu snění či hypnóze. I přes nápadné 
paralely však na základě Freudovy práce 
vylučuje spojitost mezi čtením a sněním. 
Poukazuje však na velmi důležitý jev. 
Tím je odpojení se od mentální reality 
a přesunutí se do světa narativní fi kce. 
Z hlediska pozitivní psychologie bychom 
tento stav mohli označit jakožto „Flow 
fenomén“ (Csikszentmihalyi, 1990).

Narativní transport

Gerrig (1993) pro tento proces přiná-
ší novou teorii a pojem „narativní trans-
port“. Teorie narativního transportu 
popisuje, jak se lidská mysl dokáže skrze 
zážitek imaginativní narace a fantazii 
dopravit a zapojit se do příběhu tak, že 
se odpoutá od skutečného světa. Ať už 
Nellovy „absorpce a vstup“ nebo Gerrigův 
„transport“, všechny tyto procesy vyžadu-
jí silnou míru čtenářova zapojení. Jedině 

silně zapojení „transportovaní“ jedinci 
budou živě prožívat příběhy a události, 
jako by se děly jim samotným (Sarbin, 
2004). Je potřeba zdůraznit, že právě nar-
ace je oním dopravním prostředkem, kte-
rý zvyšuje zapojení čtenářů do vyprávění 
(Gerrig, 1993; Green & Brock 2000; Green 
& Brock, 2002; van Laer et al., 2014).

V současnosti existuje již značné 
množství výzkumů zkoumajících tento 
druh emocionálního zapojení narace, byť 
pod různými termíny: doprava, identifi ka-
ce, narativní přítomnost, absorpce nebo 
vstup. Hlavní studie (mimo již zmíněné) 
v této oblasti jsou: Moyer-Guse (2008), 
Bussele a Bilandzic (2009), Cohen (2001), 
Slater a Rouner (2002) a Tal-Or a Cohen 
(2010) nebo Hakemulder, Kuijpers, Tan, 
Balint a Doicaru (2017), kteří ve své pub-
likaci Narrative absorption zachází za 
hranici literárních textů a hledají tento 
efekt i v oblasti jiných medií, jako je třeba 
fi lm nebo počítačové hry. 

Simulace

To, kam nás může „narativní transport“ 
přenést, je zážitek. Stav, který vypadá 
spíše jako skutečná zkušenost. Někteří 
pro to používají termín „simulace“. Mar 
a Oatley (2008) ve své komplexní teorii 
přisuzují primární funkci narativní fi k-
ce právě simulaci, která umožnuje čte-
náři napodobovat a poučit se z fi ktivní 
sociální zkušenosti. Při čtení dochází 
k simulaci, čtenář cítí emoce, zkušenosti 
a myšlenky shodné s postavami příběhu. 
Je tak vtažen do děje a musí konstruovat 
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závěry týkající se motivů postav, jejich 
přesvědčení a emocí. 

Nikolajeva (2009, 2014a, 2014b), která 
se zabývá právě čtením beletrie u dětí, 
vyzdvihuje úlohu fi ktivní povahy příběhů 
psaných pro malé děti. Vzhledem k tomu, 
že v pohádkových knihách postavy před-
stavují lidi nebo personifi kovaná zvířa-
ta, jejich zážitky simulují reálné sociál-
ní zážitky. Tyto simulované, abstraktní 
zkušenosti umožňují čtenářům (včetně 
mladých čtenářů) procvičovat si své 
povědomí o tom, co mohou lidé v různých 
situacích cítit nebo zažít.

Nepřímým prožíváním těchto zkuše-
ností dochází k sociální interakci. Příběh 
dokáže čtenáře přenést k lidem a mís-
tům, kterých by jinak nemohl dosáhnout. 
Tento kontakt může být silným prostřed-
kem při formování postojů, a pokud pří-
běhy umožňují napodobování zkušeností, 
mohou mít větší dopad než nenarativní 
texty (Fazio & Zanna, 1981). Koopman 
a Hakemulder (2015) to přirovnávají 
k jakémusi typu role. Tuto roli na sebe 
bere čtenář při kontaktu s knihou, s jejím 
narativním příběhem, a především s hrdi-
nou. Čtenář je zasazen do konkrétního 
prostředí, kontextu, postavy a jiných 
účastníků, nálady a prostředí, které kni-
ha popisuje. Autor knihy pak může čtená-
ře záměrně posouvat v prostoru a vysta-
vovat situacím, které mohou ve čtenáři 
přímo fyzicky vyvolávat reakce a pocity 
(napětí, smutek, radost). Čtenáři se tak 
například objektivně může zvýšit během 
čtení srdeční tep, může dojít k vyplavo-
vání stresových hormonů nebo naopak 

endorfi nu, hormonu štěstí. To naznačuje, 
že střetnutí se s literárním vyprávěním 
je v tělesném kontaktu se čtenářem 
(Prasad, 2016). Tento druh ztělesněného 
pohledu může vyvolat i narativní emoce, 
jako je empatie s postavami. Tyto emoce 
a proces jejich vyvolávání dále podporuje 
schopnost porozumět chování druhých 
skrze uvažování o jejich víře, touhách 
a úmyslech (Apperly, 2012). 

Hoffman (1984a, 1984b) uvádí, že 
vyvolat empatii může také jazykově 
zprostředkovaná asociace. Ta podle něj 
vychází ze spojení verbálního, symbolic-
kého pojmenování emoce pozorovanou 
osobou, kterou je fi ktivní knižní postava 
a minulých prožitků pozorovatele, kte-
rým je čtenář. Například verbální sděle-
ní o tom, že pozorovaná osoba nesložila 
důležitou zkoušku, vyvolá v pozorovateli 
emoci zklamání. Ve skutečnosti pozo-
rovaná osoba ani nemusí být fakticky 
přítomna. Fiktivní literární postava ver-
bálně pojmenovává svůj emocionální 
stav jako úzkost, a tím ve čtenáři vyvolá 
odpovídající emoci úzkosti. Zdá se, že 
kniha dokáže čtenáře přenést nejen 
do fi ktivního prostředí, ale i do fi ktivní 
postavy, s níž může společně cítit, pro-
žívat, uvažovat a rozhodovat. Narativní 
příběh nám tak poskytuje druh emočního 
spojení. 

Vliv dětské literatury

Dosavadní empirické studie refl ektující 
vztah mezi emocemi a čtením se však 
zaměřují především na dospělé čtenáře 
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a tyto výsledky jsou potom zevšeobec-
ňovány na dětskou populaci i navzdory 
nepopiratelnému faktu, že dětské knihy 
jsou považovány za základní prostře-
dek k diskusi o emocích a pocitech a že 
některé jsou k tomuto účelu primárně 
vytvořeny a používány. 

Mezi několika výzkumy, které zkou-
maly vztah knihy a rozvoje emocí u dětí, 
které provedla Kumschick s kolektivem 
(2014), bylo zjištěno, že u testované sku-
piny dětí, která se zúčastnila programu 
“READING and FEELING“ došlo k význam-
nému zlepšení emočních dovedností, 
jako například rozpoznávání (skrytých) 
pocitů, ale také ke zlepšení jazykových 
dovedností. Soubor experimentálních 
výzkumů s dětmi, které provedl Men-
delsohn s kolektivem (2001) ukazuje, že 
knihy mohou děti naučit kognitivním 
dovednostem, jako je receptivní i expre-
sivní jazyk nebo řešení problémových 
situací a komunikace (např. Murray & 
Egan, 2014). 

To potvrzují i další výzkumy u dětí 
ve věku 7 až 10 let (Wirth et al., 2019; 
Ornaghi & Grazzani, 2013), které při 
zkoumání vlivu knihy objevily korelaci 
mezi jazykovými dovednostmi a emoč-
ním porozuměním u dětí. Tento vztah 
je důležitým poznatkem pro pochope-
ní celého procesu. Rozvoj jazykových 
dovedností při čtení knihy může být pod-
porující a užitečnou strategií pro posíle-
ní socioemotivních kompetencí dětí. Je 
proto nezbytné při sledování vlivu knihy, 
respektive narativního příběhu, přihlížet 
k věku dítěte a úrovni jeho jazykových 

dovedností, které budou podnětné pro 
další rozvoj emocí.

Předpokládá se, že tyto emoce, kte-
ré nevědomě vstřebáváme, úzce souvisí 
s (1) empatií (Bal & Veltkamp, 2013), (2) 
změnou postojů (Green & Brock, 2000) 
a vyvolávají vyšší míru (3) angažovanos-
ti (Van Laer et al. 2014). To vše díky (4) 
interakci s fi ktivní postavou, se kterou 
prostřednictvím narativního transportu 
můžeme tyto emoce sdílet. Nyní se na 
tyto čtyři body podíváme blíže v kontextu 
naší práce, tedy propojením tří témat: 
knihy, dětí a ageismu. 

Vliv empatie 
na předsudky a postoje

Empatie se skládá z afektivní a kogni-
tivní složky (Decety & Jackson, 2006; De 
Vignemont & Singer, 2006). Mar a Oatley 
(2008) usuzují, že četba beletrie nejvíce 
ovlivňuje afektivní empatii. Předpoklá-
dá se, že lidé s vysokou mírou empatie 
chovají vůči nečlenským skupinám méně 
stereotypů i předsudků a vykazují méně 
diskriminačního chování na meziskupi-
nové postoje (Boudjemad & Gana, 2009). 
Galinsky a Moskowitz (2000) považu-
jí empatii dokonce za nástroj vedoucí 
k redukci těchto negativních meziskupi-
nových postojů. Nicol a Rounding (2013) 
odhalili středně silnou negativní korela-
ci empatie s rasismem. Také Bäckström 
a Björklund (2007) nalezli mezi empatií 
a předsudky významný a středně silný 
negativní vztah. To dokládá i řada dal-
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ších výzkumů (např. Batson, Chang, 
Orr, & Rowland, 2002; Finlay & Stephan, 
2000; McFarland, 2001; Del Barrio, Aluja, 
& García, 2004). Bodner a Cohen-Fridel 
(2014) ve své studii zaměřené na vysoko-
školské studenty zjistili, že mezi empa-
tií a ageismem existuje středně silná 
negativní korelace. Boudjemad a Gana 
(2009) nalezli dokonce ještě silnější 
negativní souvislost. Vztah mezi empa-
tií a ageismem, respektive i vliv empatie 
na ageismus je z výše uvedených tvrzení 
zřejmý.

Rogers (2015) defi noval empatii jako 
„Schopnost vnímat vnitřní referenční 
rámec druhého člověka s přesností, emo-
cionálními složkami a významy, které 
k němu patří, jako bych byl oním člově-
kem, avšak aniž bych kdy ztratil svou 
vlastní dimenzi.“ Člověk je tedy schopen 
vcítit se do druhého člověka, aniž by pře-
stával být v kontaktu se svými vlastními 
emocemi a opouštěl tak svůj referenční 
rámec. Této schopnosti nahlížet na svět 
z pohledu příslušníka nečlenské skupiny 
říká „přijímání perspektivy“.

Psychologové a kliničtí lékaři použí-
vají pojem perspektiva k popisu schop-
nosti dětí rozlišovat mezi vlastními per-
spektivami a perspektivami druhých 
dětí a mentálně si představovat sebe 
„v botách někoho jiného“ (Newman, 
1986). Toto osvojování bylo pozorová-
no už u dětí ve věku od tří do čtyř let 
(Wellman, 1992). Nejedná se jen o poro-
zumění, ale také o aktivní překonává-
ní vlastních předsudků, včetně stereoty-
pů (Galinsky & Moskowitz, 2000).

Perspektiva a ageismus
Přijímání perspektivy je jedním z aspek-
tů empatie, u něhož lze očekávat těsný 
vztah s mírou ageismu. Podle Galinské-
ho a Moskowitze (2000) je proces, kdy 
jedinec přijímáním perspektivy snižuje 
množství negativních meziskupinových 
postojů, velmi podobný procesu, během 
kterého negativní meziskupinové postoje 
vznikají. Jedinec přenáší svou perspek-
tivu na jedince vlastní skupiny, čímž 
vzniká tendence tuto skupinu upřednost-
ňovat a znehodnocovat význam skupin, 
jichž není členem (Cadinu & Rothbart, 
1996; Turner, 1987). V opačném přípa-
dě jedinec přenáší svou perspektivu na 
jedince nečlenské skupiny a poté skr-
ze tuto perspektivu generalizuje své 
hodnocení na celou skupinu (Batson et 
al., 2002; Davis, Conklin, Smith & Luce, 
1996; Galinsky & Ku, 2004; Galinsky 
& Moskowitz, 2000).

Pokud je tedy například dítě schopno 
dívat se na svět z perspektivy starého 
člověka, dochází k překryvu perspekti-
vy vlastní a tohoto starého jedince, což 
potom vede k přenosu vlastního pozi-
tivního hodnocení na tohoto starého 
člověka. Hodnocení starého člověka se 
následně generalizuje i na celou skupi-
nu starých lidí. Přijímání perspektivy 
tedy redukuje upřednostňování skupi-
ny mladých lidí a zvyšuje pozitivní hod-
nocení skupiny starých lidí (Galinsky & 
Moskowitz, 2000).

Chen, Kiersma, Yehle a Plake (2015) 
zkoumali vliv přijímání perspektivy na 
míru negativních postojů vůči starým 
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lidem. Uskutečnili experiment, v jehož 
rámci do univerzitní výuky začlenili 
počítačovou hru simulující stárnutí. Stu-
denti farmacie, kteří tuto počítačovou 
hru hráli, pak vykazovali signifi kantní 
zlepšení postojů vůči starým lidem. Hra 
jim totiž poskytla příležitost podívat se 
na svět optikou starých pacientů a tím 
i lépe porozumět jejich zkušenostem. 
Také Boudjemad a Gana (2009) nalezli 
mezi přijímáním perspektivy a ageismem 
středně silnou souvislost. Vypadá to tedy, 
že přijímání perspektivy by mohlo být 
efektivním nástrojem ke snižování míry 
ageismu (Galinsky & Moskowitz, 2000; 
Todd, Bodenhausen, Richeson, & Galin-
sky, 2011).

Jakou roli tedy hraje kniha při přijí-
mání, respektive při změně perspekti-
vy? Příběhy jsou základní organizační 
strukturou lidského myšlení (Bruner, 
1991). Když věnujeme pozornost (nara-
tivnímu) vyprávění, lidé mají tendenci 
sledovat zkušenosti hlavního hrdiny, ať 
už je vyprávění zobrazeno v písemné, 
obrazové nebo ústní podobě, a tak si 
přímo nacvičují perspektivu (Black et 
al., 1979). Veškeré zážitky, pocity, emoce 
nebo názory jsou totiž zprostředkovány 
skrze tuto postavu a mohou se skrze ni 
i „ohýbat“. Názory hrdiny tedy nemusí 
odpovídat tomu, co bychom cítili nebo 
si mysleli v dané situaci my. To však 
zde nehraje takovou roli. Pocity a názo-

ry hrdiny potlačí ty naše, jelikož právě 
skrze hrdinu je nám vytvořená realita 
zprostředkována a je námi prožívána. 
Dochází k velmi silnému efektu, kterému 
se říká identifi kace s hrdinou.

Mar a Oatley (2008) zhodnotili zku-
šenosti dospělých s narativní beletrií 
v různých formátech. Zkoumali zkuše-
nosti s romány, fi lmy nebo divadelními 
hrami. Domnívají se, že tato zkušenost 
je podobná kognitivní a emoční simulaci 
sociální zkušenosti. To by podle autorů 
mohlo zlepšit schopnosti přijmout cizí 
perspektivu. Navíc tvrdí, že zatímco for-
ma nebo fi ktivní povaha příběhů jsou 
důležitými hledisky, jako nejdůležitější 
prvek uvádí naraci, která je zásadní pro 
perspektivu.

Atributy stáří

Vescio, Sechrist a Paolucci (2003) se 
domnívají, že přijímání perspektivy 
ovlivňuje i atribuční myšlení2 jedince. 
Člověk, který se na svět dívá z perspek-
tivy druhého jedince, uvažuje spíše z hle-
diska situačních faktorů, nikoli z hledis-
ka dispozičních rysů, jak tomu bývá při 
hodnocení a posuzování druhých lidí 
(Galinsky & Moskowitz, 2000; Todd & 
Galinsky, 2014; Vescio et al., 2003). To je 
velmi důležité vzhledem k tomu, že děti 
nevnímají staré lidi jako celistvý stere-
otyp, ale jejich postoj vůči nim je vytvá-

2 Kognitivní proces přisuzování jedné či více příčin vlastnímu chování a chování jiných lidí. Jedná 
se o způsob subjektivního vytváření spojitostí mezi příčinou a následkem chování.
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řen skrze jednotlivé atributy (šedivé vla-
sy, vrásky, hůlka, brýle, špatná paměť, 
pomalá chůze, …) a postoje vůči těmto 
atributům. Výzkumy dětských kreseb 
navíc dokazují, že čím starší postavu 
děti kreslily, tím více se těchto atributů 
„stáří“ v kresbě vyskytovalo (Svobodová, 
2010; Kadlecová, 2009). Soustředění se 
na situační činitele, a nikoli pouze na 
dispoziční rysy, pak při utváření názoru 
na daného jedince zřejmě oslabuje nepří-
znivý účinek stereotypů. Přijímání per-
spektivy tedy vede ke snižování množství 
negativních meziskupinových postojů 
(Galinsky & Moskowitz, 2000).

Není však možné uvažovat o přijímá-
ní perspektivy jakožto o automatickém 
úkonu. Jedná se o náročný proces, při 
kterém jednak záleží na schopnosti při-
jmout cizí perspektivu a také na tom, 
jak moc je jedincova perspektiva odlišná 
od perspektivy druhého člověka (nebo 
skupiny). Mohou se překrývat nebo 
mohu být zcela odlišné. Rozdílu mezi 
těmito perspektivami se říká „empatická 
mezera“. A pokud hovoříme o prolínání 
perspektivy dětské a starého člověka, je 
potřeba si uvědomit, že tzv. „empatická 
mezera“ zde bude hrát velký význam.

Empatická mezera

Empatická mezera je často i v české lite-
ratuře uváděna pod anglickým výrazem 
„empathy gap“ nebo také pod pojmem 
empatická propast. Je tím v psychologii 
myšlena „mezera“, která dělí mě a jiného 
účastníka od myšlenkového propojení 

a empatického pochopení. Jako jed-
noduchý příklad poslouží rčení „Sytý 
hladovému nevěří“. Perspektivy sytého 
a hladového se neprolínají, jeden do dru-
hého se nedokáže vcítit a vzniká velká 
mezera v empatickém propojení. Tato 
mezera pochopitelně vzniká i mezi mla-
dými a starými.

Rozdíl v mezeře mezi dvěma osoba-
mi nebo skupinami je o to větší, když 
má jedna vůči té druhé velké předsudky 
nebo se prostě jedná o osobu jiné skupiny 
(pohlaví, rasa, věk, …). Gutsell a Inzlicht 
(2012) upřesňují, že intuitivní sdílení 
emočních a motivačních stavů ostatních 
je omezeno na ty skupiny, které se nám 
líbí nebo jejichž jsme členy. Tito autoři 
provedli EEG měření mozkové aktivity, 
při kterém lidé pozorovali členy vlastní 
a cizí skupiny. Zjistili, že účastníci vyka-
zovali podobné aktivační vzorce, když 
se sami cítili smutně, jako když pozoro-
vali členy vlastní skupiny, kteří se cítili 
smutně. Naproti tomu účastníci při pozo-
rování členů cizí skupiny nevykazovali 
stejné vzorce aktivace a byly tím nižší, 
čím více byli vůči skupině předpojatí. 
V mozku tak neproběhnou určité neuro-
nové reakce a stejná aktivita. Ke stejným 
výsledkům došly i jiné výzkumy, které 
se ale zabývaly základními motorickými 
a smyslovými procesy, jako je motoric-
ká aktivita nebo pocit bolesti (Xu et al., 
2009; Avenanti et al., 2010; Gutsell & Inz-
licht, 2010; Mathur et al., 2010).

Pro odpověď na otázku, jaký vliv má 
kniha na „empatickou mezeru“ a zda 
může tuto mezeru zúžit nebo zcela 
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odstranit, je potřeba propojit výsledky 
výzkumů a informace popsané ve výše 
uvedených kapitolách. Při čtení knihy, 
která má narativní formu, prožívá čtenář 
společně s hlavní postavou různé situa-
ce. Prožíváním těchto fi ktivních situa-
cí dochází k simulaci situace reálného 
světa. Hlavní hrdina, který by měl být 
morálně kladnou postavou, uvažuje, roz-
hoduje a jedná. Skrze tato jednání čtenář 
postupně přijímá perspektivu hlavního 
hrdiny, a tedy i skupiny, do které patří. 
Pokud je tedy hlavním hrdinou člověk 
nečlenské skupiny, prostřednictvím kte-
rého celý příběh prožíváme, přebíráme 
skrze sledovaný (prožívaný) děj jeho per-
spektivu. Pokud perspektiva obsahuje 
pozitivní postoje vůči dané nečlenské 
skupině a odráží se i v jeho konání, přebí-
rá čtenář perspektivu společně s těmito 
postoji, které se pak mohou projevovat 
v reálném světě čtenáře.

Empatický zájem

Pokud je empatická mezera natolik úzká, 
že dojde k přijetí, a tedy i překrytí per-
spektiv čtenáře a hlavního hrdiny, může 
čtenář začít nazírat na svět i z pohledu 
osoby nečlenské skupiny. Dochází tak 
k výraznému posilování empatie a tzv. 
empatického zájmu, který zahrnuje poci-
ty sympatie, vřelosti, soucitu a zájmu 
o jiné. 

Řada psychologů (např. Bäckström & 
Björklund, 2007; Todd et al., 2011; Mackie 
& Smith, 2002; Levin et al., 2016) považu-
je empatický zájem za významný predik-

tor předsudků a domnívají se také, že 
vede k redukci míry negativních postojů 
vůči příslušníkům nečlenských skupin. 
Empatický zájem totiž v jedinci vzbuzuje 
pocity blízkosti k druhým lidem, a tudíž 
ho motivuje k budování více individua-
lizovaných vztahů s příslušníky nečlen-
ských skupin. Právě motivace k akci 
hraje u empatie a empatického zájmu 
význačnou roli. 

Altruismus

Úzký vztah mezi empatií a prosociálním 
chováním je dobře prokázán (Eisenberg 
& Miller, 1987). Psychologové se shodu-
jí na tom, že empatie vede k soucitu, 
který je jedním z hlavních motiváto-
rů altruismu (Krebs, 1975; Berenguer, 
2007; Bethlehem et al., 2017; Dovidio et 
al., 2006; Leary & Hoyle, 2009). Proces 
empatie-altruismus totiž předpokládá, že 
se pozorovatel bude snažit představit si 
myšlenky a pocity pozorované osoby, 
a tím u něj vznikne empatický zájem, 
který má tendenci vyústit v čin. Batson 
(1992, 72) naznačuje, že empatie vyvo-
lává motivaci směřující k cíli, kterým je 
pomoc v tíživých situacích a snižování 
negativních pocitů u osob, vůči kterým 
je empatie posilována. Batson, Lishner 
a Stocks (2015) toto zjednodušeně shrnu-
jí tvrzením, že jakmile jedinec cítí empa-
tický zájem, je motivován k altruistické-
mu jednání. Batson s kolektivem (1995) 
dokonce zjistili, že altruismus vyvolaný 
empatií může vlivem silné motivace vést 
člověka k takovému jednání, které sice 
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vede k pozitivnímu cíli, ale cesta k němu 
a jednání samotné porušuje morální 
princip spravedlnosti. Empatický zájem 
tedy vede k prosociálnímu chování, které 
má povahu pravého altruismu, jelikož 
cílem konání není jakýkoli vlastní zisk 
(pochvala, úcta, …).

Empatický zájem a ageismus

Studií zabývajících se vztahem mezi 
empatickým zájmem a ageismem je 
výrazně méně. Například výsledky stu-
die, kterou vytvořili Boudjemad a Gana 
(2009) ukázaly, že mezi empatickým 
zájmem a ageismem existuje silná 
negativní souvislost a tedy, že čím více 
empatie máme v podobě osobnostního 
rysu, tím menší máme sklon být vůči 
seniorům negativně zaujatí. Empatický 
zájem signifi kantně koreloval jak s ten-
dencí separovat se od starých lidí, tak 
se stereotypním vnímáním starých lidí 
a s negativními afektivními postoji vůči 
nim. V závěru práce uvádí, že tento výsle-
dek je v souladu s výsledky týkajících se 
všeobecných předsudků.

Vliv literatury na altruismus: 
odraz ve skutečném světě

Předpokládá se, že zvýšení čtení vhodné 
narativní literatury zvýší i míru empa-
tie. A pokud empatie může být vyvolána 
čtením literárních textů, může literatura 
skutečně nabídnout potenciál k prosa-
zování skutečných občanských aktů. 
Propojení mezi literární fi kcí a empatií 

bylo pozitivně přijato.
Mnoho fi ktivních příběhů obsahuje 

postavy, které vykazují prosociální cho-
vání. Podle teorie sociálního učení čím 
více u jedince dochází k simulaci a učí 
se od postav projevující prosociální cho-
vání, tím pravděpodobnější bude jeho 
aktivní projevování prosociálního cho-
vání (Greitemeyer, Osswald, & Brauer, 
2010). Ve skutečnosti byla věnována 
relativně malá pozornost těmto mentál-
ním procesům spojeným se čtením fi kce 
a tomu, jak souvisí s myšlením a chová-
ním v reálném světě (Stansfi eld & Bunce, 
2014).  

Značná část výzkumů podporuje před-
stavu, že propojení literatury s empatií 
lze zobecnit na „skutečný svět“. Studie 
zkoumající účinky čtení na postoje 
naznačují, že čtení může podporovat 
prosociální postoje vůči ostatním (obvyk-
le vůči menšinám) (Hakemulder, 2000; 
Paluck & Green, 2009). Na druhou stra-
nu, získané postoje, ať už negativní 
nebo pozitivní, se nemusí vždy odrážet 
v následných reálných činech a jednání. 
Existují však výzkumy, které tento efekt 
zkoumaly v prostředí lékařství a péče 
o pacienty (Schneiderman, 2002) nebo 
se jím zabývaly v oblasti enviromentál-
ních témat (Beierl, 2008). Oba uvedené 
výzkumy prokázaly, že četba fi ktivní nar-
ativní literatury, která se zabývala daným 
problémem, zvýšila empatii a pozitivně 
ovlivnila postoje, což mělo za následek 
reálné změny v chování, například u cho-
vání sestřiček vůči pacientům.

Zdá se tedy, že čtení literární fi kce 
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nabízí možnost úmyslného zásahu na 
podporu empatie, která je úzce spojena 
s postoji, což může vést ke změně chová-
ní. Jak píše Sobel (1996): „Musíme začít 
u empatie tím, že se staneme zvířaty 
předtím, než je budeme chtít zachraňo-
vat.“

Závěr

Cílem tohoto textu bylo poukázat na kni-
hu jako na efektivní nástroj při změně 
postojů u dětí, mírnění jejich negativ-
ních předsudků a stereotypního vnímání 
v oblasti společensky významných sociál-
ních témat, jako je například ageismus.  
V současné době jsou žáci prostřednic-
tvím výukových metod seznamováni 
s různými společenskými jevy, pro které 
si tvoří, případně formují, vlastní postoje. 

Práce s knihou je jedna z velmi častých 
a oblíbených aktivit, která se k těmto 
účelům využívá. Ať už formou samostat-
ného domácího čtení, společného čtení 
nebo formou čtenářských dílen.

Zahraniční výzkumy ukazují, že efek-
tivní práce s vhodnou literaturou může 
ve čtenáři spustit procesy, které zasahují 
do pozitivního formování postojů, roz-
víjení soucitu a empatie, což může vést 
až k prosociálnímu chování. Stěžejním 
hybatelem těchto procesů je tzv. hrdina 
(nebo hlavní postava) knihy. Tato studie 
představuje vymezení jednotlivých pro-
cesů, jejich vzájemných vazeb a vysvět-
lení jejich efektu v kontextu výsledků 
zahraničních studií takovým způsobem, 
aby bylo možné na toto navázat násled-
nou výzkumnou aktivitou.
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