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Málokto by protestoval proti tvrdeniu, že sociálny pracovník – či dokonca kňaz – 

by mal byť morálny. Uvádza sa to v etickom kódexe sociálnych pracovníkov, 

zdôrazňujú to texty týkajúce sa ich osobnosti. Napríklad T. Hangoni, autor 

monografie Osobnosť kresťanského sociálneho pracovníka, uvádza ako základné 

vlastnosti spravodlivosť, slušnosť, čestnosť, pracovitosť, zodpovednosť, dôvernosť, 

pravdovravnosť, morálnu bezúhonnosť a humánnosť.1 

Jednoducho povedané – nemali by podvádzať.  Ako to však je v skutočnosti? 

V súvislosti s touto otázkou nás inšpirovali texty D. Arielyho venované 

podvádzaniu, konkrétne jeho výskumy a experimenty, ktoré robil na veľkom počte 

študentov predných univerzít v USA (hlavne MIT). Samozrejme, nebolo v našich 

silách, ako pracovať s tak veľkou vzorkou, tak investovať obdobné financie do nášho 

experimentu. Museli sme si teda jeho experimenty prispôsobiť. V predkladanom 

článku opíšeme časť získaných výsledkov. 

Podľa Arielyho2 medzi faktory zvyšujúce pravdepodobnosť nepoctivého 

chovania patria: 

- schopnosť racionalizácie, 

- strety záujmov, 

- kreativita, 

- jeden nemorálny skutok (ďalší je ľahšie urobiť), 

- vyčerpanie, 

- fakt, že z nepoctivosti má prospech niekto druhý (teda 

altruistická motivácia), 

                                                           
1 1 HANGONI, T.: Osobnosť kresťanského sociálneho pracovníka. Gorlice: Diecezjalny ośrodek Kultury 

Prawoslavnej ELPIS 2011. s. 16-17. 
2 ARIELY, D.: Jak drahé je zdarma. Praha: Práh 2009 , s. 188. 
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- sledovanie niekoho iného, kto sa správa nepoctivo, 

- kultúra, kde existujú vzory nepoctivosti. 

Naopak žiaden vplyv pomerne prekvapivo nemá: 

- čiastka, ktorú je možné získať, 

- pravdepodobnosť prichytenia. 

Medzi sily pozitívne ovplyvňujúce našu poctivosť sa zase na základe výskumu 

zaradzujú:: 

- prísaha, 

- podpis, 

- morálna pripomienka,  

- dohľad. 

K týmto tvrdeniam dospel Ariely na základe variovania základnej verzie 

experimentu, kde študenti vypĺňajú časovo obmedzený test založený na jednoduchej 

matematike. Respondent dostane tabuľku s číslami a jeho úlohou je nájsť z nich 2, 

ktorých súčet je presne 10. Cieľom je v danom čase zvládnuť čo najviac tabuliek. 

Zadanie vyzerá asi takto3: 

1,69   1,82   2,91  

 4,67   4,81   3,05  

 5,82   5,06   4,28  

 6,36   5,19   4,57  

 

Za každú správnu odpoveď získa študent finančnú odmenu. V prvej (kontrolnej) 

skupine študenti nemajú žiadnu možnosť podvádzať, a tým sa bádateľ dostáva 

k norme, koľko príkladov je možné spraviť za daný čas.  

V nasledujúcich variantoch študenti majú možnosť podvádzať (napríklad tak, že 

ich výsledky nie sú kontrolované, ale študent sám ich skartuje a oznámi, koľko sa mu 

má vyplatiť,  alebo dokonca výsledky prepíše na papier, kde „nedopatrením“ vidí, 

                                                           
3 ARIELY, D.: Jak drahé je zdarma. Praha: Práh 2009, s. 167 
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ako to malo správne byť. Ariely sleduje rozdiely vo „výsledkoch“ pri zmene 

podmienok. Teda v podstate sleduje mieru podvádzania pri zmene podmienok. 

Samozrejme, nie je v našich finančných možnostiach zorganizovať podobný 

experiment a získať výsledky našich študentov. Táto možnosť nás však lákala, a tak 

sme sa rozhodli pre vlastný, omnoho skromnejší experiment. 

Na začiatku hodiny sme nechali študentov vylosovať si „výplatnú pásku“ – 

papierik s číslom, kde bude uvedený počet cukríkov, na ktoré majú nárok. Boli 

informovaní, že si každý vylosuje nejaké číslo – 1,2,3 atď. Túto „výplatnú pásku“ 

však nesmú nikomu ukázať – tak ako zamestnanec nesmie hovoriť o svojom plate. 

Počas prestávky si potom účastníci vylosujú zodpovedajúci počet cukríkov, ktoré sú 

rôznych veľkostí a v rôznej kvalite, pričom je študentom ukázané vedierko s veľkým 

počtom cukríkov4 je je jasné, že je tam dosť pre každého plus aspoň 100% navyše. 

Každý si teda môže vylosovať lepší – alebo horší, drahší či lacnejší, menší či väčší 

„zárobok“. Vedierko bude prekryté tkaninou, takže nikto nevidí, aké cukríky a 

a koľko cukríkov si kto vzal. Výplatné pásky sa potom odhodia do vedľa stojaceho 

odpadkového koša. Študenti majú zakázané do konca dnešného dňa hovoriť o tom, 

koľko, kto, akých cukríkov dostal. Cukríky sú ich, môžu ich zjesť či darovať – ale až 

po hodine, respektíve darovať až zajtra (s ohľadom na pravidlo „neprezradiť obsah 

výplatnej pásky“). 

Ako náš lacnejší experiment s podvádzaním dopadol? Toto sme dokázali 

spočítať i bez „kontrolnej skupiny“. Každý študent si totiž vytiahol číslo 1. A počet 

cukríkov vo vedierku sme mali spočítaný – rovnako ako počet študentov (podľa 

prezenčnej listiny). 

V jednej skupine denných študentov (N = 29) bola strata 12%, čo zodpovedá 

všeobecnému koeficientu „prilepšenia reality“, ktoré predpovedá Ariely (cca 15%). 

V druhej skupine denných študentov (N = 30) bola „strata“ rovných 25%. Pritom 

s určitosťou vieme, že, rovnako, ako dokazuje Ariely, často nešlo o úmyselné osobné 

obohatenie sa. Občas šlo len o „úpravu reality“ – ak si niekto vylosoval najhorší 
                                                           
4 Cukríky boli samozrejme hygienicky zabalené. 
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výsledok, teda 1, mohol byť predsa lepší. Boli sme i svedkami toho, ako študent 

ihneď v rámci hodiny (ďalšie porušenie pravidiel, ktoré všetci pred začatím 

experimentu odsúhlasili!) rozdáva cukríky spolužiakom sediacim vpravo a vľavo – 

lebo on „má šťastie a má 3“. Toto nami zachytené správanie ilustruje ďalšie 

z Arielyho zistení: k vyššiemu podvádzaniu vedie ALTRUIZMUS – teda ak z nášho 

podvádzania („úpravy reality“) má prospech niekto druhý. Ak náš výsledok prinášal 

finančný zisk nám, ale i neznámemu partnerovi (náhodne pridelenému, teda nám 

neznámemu študentovi, spoluúčastníkovi experimentu), a pritom sme mali možnosť 

podvádzať, máme k tomuto podvádzaniu vyššiu tendenciu. v priemere sa v Arielyho 

experimente zvýšil počet hlásených správnych riešení o 3 proti kontrolnej skupine 

(ktorá nemohla podvádzať). A ak išlo o niekoho, s kým sme sa skamarátili (ďalšia 

verzia experimentu), stúplo podvádzanie oproti „bežným podvádzajúcim“ o 4! 

Prečo táto naša skupina podvádzala viac? Altruizmus by bol len jedným z vysvetlení. 

Ďalším je výskyt „hlavného podvádzajúceho“ – študenta, ktorý „svoje 3“ rozdal (respektíve 

ponechal si iba „zaslúžený“ 1 cukrík). I keď boli študenti na začiatku požiadaní, aby 

nehovorili koľko cukríkov dostali na výplatnej páske, a neukazovali, aké si vylosovali až do 

konca hodiny, tento študent z prvej lavice sa pochválil ihneď (a rozdal odmenu ihneď). Tým 

nastavil vzor správania aspoň v časti skupiny, ktorá si ešte svoje cukríky ešte nevylosovala – 

no jeho „výsledok“ zaregistrovala. Podobný variant, no zámerne navodený, má znovu 

Ariely5: nazýva ju Madoffova skupina (podľa známeho finančníka-podvodníka Madoffa). 

V tomto variante experimentu figuruje študent herectva, ktorý sa v prvej minúte 

experimentu (nikto ešte nemá ani prvú matricu vypočítanú) prehlási, že už skončil – a má 

všetky odpovede. Od asistentky si pred očami všetkých vezme plnú odmenu po tom, ako 

skartuje výsledky, ktoré, ako každý chápe, istotne nemá. Všetci vidia, že je možné 

podvádzať – a že to prejde. Čo sa stane so správaním skutočných účastníkov experimentu? 

Budú podvádzať  tiež – a omnoho viac – i keď stále ostávajú „lepšími ľuďmi“ ako on? Nuž, 

 priemere hlásia 15 z 20 vyriešených matríc, pričomkontrolná skupina bez podvádzania ich 

robí 7: „zlepšili“ si teda výsledok – a zárobok – o viac ako 100%! 
                                                           
5 ARIELY, D.: Jak drahé je zdarma. Praha: Práh 2009, s. 152-156. 
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Ariely však dodáva, že samotná možnosť beztrestného podvádzania nie je 

návodom na podvádzanie. Uveďme ešte 2 varianty jeho experimentu. V prvom sa 

zmienený herec na začiatku opýta, či je teda možné jednoducho podvádzať tak, že 

ohlási „mám všetko“, výsledky skartuje a vezme 100% odmeny Asistentka ho (a celú 

skupinu) ubezpečí: „Môžete robiť, čo chcete.“ Následne herec sadne a rieši úlohy ako 

ostatní. Podvádzať je možné – ale, aha, ostatní to nerobia! A tento vzor, táto sociálna 

norma, má vplyv na výsledky: účastníci (otázková skupina) si ich síce o niečo 

vylepšia, ale celkovo podvádzajú menej ako „Madoffova skupina“ – a dokonca 

menej ako bežná skupina, ktorá má tú možnosť, ale nikto ju nahlas nezmieňuje, nikto 

v nej nerobí pozitívny vzor „podvádzať sa dá, ale nerobíme to“! 

V oboch zmienených prípadoch bol herec vnímaný účastníkmi ako „jeden 

z nás“. Pokiaľ však „Madoff-podvodník“ evidentne patril k inej skupine, nečlenskej 

a nereferenčnej (v tomto prípade vykazoval znaky, odev študenta konkurenčnej 

univerzity), bolo podvádzanie bolo minimálne („Nie sme ako on/i...“). 

Celkové výsledky prehľadne ukazuje tabuľka: 

Skupina Počet „vyriešených 

matríc“ (z 20) 

Miera 

podvádzania 

Kontrolná  

(podvádzanie nebolo možné) 

7 0 

Skartovacia 

(podvádzanie bolo možné) 

12 5 

Madoffova 

(podvádzanie bolo možné) 

15 8 

Otázková 

(podvádzanie bolo možné) 

10 3 

Madoff-outsider 

(podvádzanie bolo možné) 

8 2 
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V skupine externých študentov (N = 28) bola strata 0. Toto nás vedie 

k zamysleniu – prečo? Narazili sme na mimoriadne morálnu skupinu? Môže za to 

(vyšší) vek? Bol pre nich cukrík príliš malým lákadlom? Toto by bol zaujímavý smer 

uvažovania, v Arielyho experimentoch s matricami (i iných) sme si všimli len 

variovanie faktora finančného zisku smerom nahor, občas pre nás až nepochopiteľne 

vysokého, ale nie, čo by sa stalo, ak by, povedzme, dostali za vyriešenie úlohy 1 cent 

(klamali by pre rozdiel 2 centov?), alebo len ten symbolický cukrík. Ďalší možný 

faktor je otázka, ktorá zaznela práve a len v tejto skupine pred vylosovaním 

„odmeny“. Jeden študent sa spýtal nahlas, pred celou skupinou: „Ale vy máte tie 

cukríky vo vedierku spočítané, že?“ Tým navodil predstavu istého dozoru, kontroly. 

I keď, samozrejme, ak by strčili vylosovaný cukrík navyše do vrecka, a nie 

podarovali ho priamo predo mnou spolužiakom, nevedela by som, kto osobne si 

prilepšil, ale vedela by  som, že  niekto z nich podvádzal. Toto vedomie kontroly sa 

podľa nás spolupodieľa na absolútne poctivom výsledku našich externistov.  

Takúto formu matricového experimentu (účastníci vedia, že experimentátor zistí, 

o koľko si v skupine prilepšili – i keď teda nie individuálne) Ariely neuvádza. 

Najbližší variant jeho pokusu je variant, pri ktorej sa dvaja neznámi študenti 

kontrolujú navzájom: experimentátor vylosuje náhodné dvojice a zatiaľ čo jeden 

počíta, druhý sa na neho díva, potom sa vystriedajú.  V takomto prípade tiež 

nezaznamenal podvádzanie, a to dokonca ani v úprave, keď obaja získajú polovicu 

odmeny dvojice (teda ak si jeden „zarobí“ 5 a druhý 7 dolárov, dostanú obaja 

priemer, teda po 6), a teda je v ich finančnom záujme, aby nimi „kontrolovaný 

spolupracovník“ mal čo najlepšie výsledky. Toto ale platí len pre dvojice neznámych 

študentov, ktoré majú zakázané komunikovať (čím by sa stali „známymi“ a výsledky 

by skreslil spomenutý altruizmus). Ak predtým dostali dvojice možnosť sa 

porozprávať, podvádzali – v prospech „známeho“. 

Náš posledný variant „cukríkového pokusu“ sa inšpiroval ďalším Arielyho 

matricovým experimentom. V ňom ak študenti nemohli podvádzať, získali 

v priemere  3,1 správnych odpovedí. Ďalšia skupina mala možnosť podvádzať, to 
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však nebola jediná zmena. Týchto študentov pred samotným testom Ariely požiadal, 

aby si spomenuli a na papier napísali 10 kníh, ktoré čítali na strednej škole. 

Respondenti v tejto skupine udávali priemerne 4,1 správnych odpovedí (teda o 1/3 

„lepší“ výsledok). Ak si pred vyplňovaním testu mali študenti v ďalšej skupine 

spomenúť miesto 10 kníh, ktoré čítali, na 10 Božích prikázaní a napísať ich na 

papier, NEPODVÁDZALI VÔBEC! A to nie preto, že by absolvovali moralizujúcu 

prednášku, že by im niekto vysvetľoval, čo je v prikázaniach. Naopak, sám Ariely 

dokonca priznáva, že „skoro nikto si pritom nespomenul na všetkých desať 

(prikázaní)“.6  

Na základe tohto sme sa rozhodli požiadať pred naším cukríkovým testom 

študentov o napísanie desatora. Musíme priznať, že ani naši študenti (N = 34) 

obvykle nezvládli všetkých 10 prikázaní – každý si však spomenul minimálne na 

jedno. Strata v tejto skupine však nebola 0 (ako u Arielyho), ale celých 18%!  

Zamysleli sme sa nad možnou interpretáciou. Pravdepodobne jeden z faktorov, 

ktorý eliminoval prípadný pozitívny vplyv rozpomenutia sa na desatoro, je ten, že 

študenti často podvádzali práve pri  rozpamätávaní sa na desatoro (pokúšali sa opísať 

od vedľa sediacich spolužiakov, nájsť riešenie pomocou Googlu či v jednom prípade 

vytiahnutím biblie z tašky). Tým boli „naladení“ na podvádzanie, a nie na morálny 

prístup. Experiment by teda bolo vhodné zopakovať v iných priestorových 

podmienkach, nie v situácii, keď vedľa seba sedia 4 študenti a bez problémov vidia, čo 

píše spolužiak. Môžeme totiž predpokladať, že priestorové podmienky Arielyho 

experimentu neumožňovali opisovanie – ako desatora, tak výsledkov matricového testu. 

Náš experiment bol, samozrejme, na malej vzorke študentov (N = 123). I tak však 

na základe získaných výsledkov môžeme potvrdiť platnosť niektorých Arielyho 

záverov ohľadne podvádzania i pre našu kultúru, našich študentov.  
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