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• 9
(…) Je mnohem snadnější, a taky mnohem příjemnější, identifikovat a pojmenovávat omyly jiných než
rozpoznávat své vlastní.

• 10
V této knize se hojně rozebírají zkreslení neboli biasy naší intuice. Tím, že se zaměřujeme na chyby, však
nedegradujeme lidskou inteligenci – stejně jako například pozornost věnovaná nemocem v lékařských tex-
tech nepopírá možnost dobrého zdraví. Většina z nás se po většinu doby těší dobrému zdraví – a také
většina z našich úsudků a činů je správná. Jak proplouváme svými životy, obvykle si dovolujeme řídit se
svými dojmy a pocity; důvěra, kterou máme ve své intuitivní názory a preference, většinou bývá oprávněná.
Ale není tomu tak vždy. Často jsme o něčem skálopevně přesvědčeni, i když pravdu nemáme, a objektivní
pozorovatel má v porovnání s námi větší šanci tyto chyby detekovat.

• 11
(…) Ve věku čtyř let se dítě ve své mluvě bez problémů přizpůsobí pravidlům gramatiky, ačkoliv nemá
ponětí, že taková pravidla existují. Mají lidé podobné intuitivní cítění pro základní principy statistiky?

• 11
Navzdory létům vyučování a používání statistiky jsme si nevyvinuli intuitivní smysl pro spolehlivost sta-
tistických výsledků zaznamenaných u malých vzorků. Náš subjektivní úsudek byl zkreslený: byli jsme
příliš ochotni důvěřovat zjištěním výzkumu založeným na neadekvátních důkazech a měli jsme sklon shro-
mažďovat v našem vlastním výzkumu příliš málo pozorování.

• 15
V 70. letech sociální vědci všeobecné akceptovali dvě základní myšlenky o lidské povaze. Za prvé, lidé
jsou obecně racionální a jejich uvažování je obvykle správné (rozumné). Za druhé, emoce typu strach, láska
či nenávist vysvětlují většinu případů, kdy se lidé od racionality odchýlí. V našem článku jsme oba tyto
zavedené předpoklady zpochybnili, aniž bychom je diskutovali přímo. Dokumentovali jsme systematické
chyby v běžném uvažování normálních lidí a vysledovali jsme původ těchto chyb v mechanismu kognice
(poznávání), tedy nikoliv v emocemi narušeném uvažování.

• 15
Lidé mají sklon hodnotit relativní důležitost věci podle snadnosti, s jakou si ji vybaví v paměti – a to je
z velké míry ovlivněno rozsahem pokrytí této věci v médiích.

• 18
(…) Přesnou intuici expertů lze vysvětlit lépe pomocí účinku dlouhodobé praxe než heuristikou.
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• 29
Často používaná fráze „věnovat pozornost“ je velmi výstižná: disponujete totiž omezeným objemem po-
zornosti, kterou můžete přidělovat různým činnostem, a pokud se pokusíte tento objem překročit, dojde
k selhání. Znakem vědomých činností je to, že se navzájem narušují, a proto je tak obtížné nebo nemožné
provádět jich několik naráz.

• 30
Intenzivní zaměření pozornosti může vést k tomu, že je člověk doslova slepý, a to i k podnětům, které by
normálně přitáhly jeho pozornost.

• 30
(…) Dokážeme být slepí ke zjevnému a také dokážeme být slepí k naší vlastní slepotě.

• 31
(…) I k tomu, abychom detekovali překvapující stimul, je potřeba určitého množství naší pozornosti.

• 36
(…) Cokoliv, co zabírá pracovní paměť, snižuje vaši schopnost myslet.

• 42
Jak se v určitém úkolu zdokonalujete, nároky na energii se zmenšují. Studie mozku ukázaly, že model ak-
tivity spojený s nějakou akcí se mění s tím, jak se dovednosti zvyšují, přičemž je do ní zapojováno méně
mozkových oblastí. Podobný účinek má i talent. Vysoce inteligentní jedinci potřebují k řešení problému
méně úsilí, což potvrdilo jak měření velikosti zornic, tak mozkové aktivity. Obecný „zákon nejmenšího
úsilí“ se týká kognitivní, ale také fyzické námahy. Tento zákon říká, že pokud existuje více způsobů, jak
dosáhnout stejného cíle, lidé budou nakonec tíhnout k nejméně náročnému postupu. Podle teorie ekonomie
akce představuje úsilí náklady a získání dovednosti je vedeno poměrem přínosů a nákladů. Lenost máme
zakořeněnou hluboko v naší přirozenosti.

• 48
U lidí, kteří jsou kognitivně zaneprázdněni, existuje také vyšší pravděpodobnost, že budou činit sobecká
rozhodnutí, používat sexistický jazyk a provádět povrchní úsudky v sociálních situacích.

• 49
(…) Sebekontrola vyžaduje pozornost a úsilí.

• 52
(…) Mnoho lidí má sklon nadměrně důvěřovat své intuici. Kognitivní úsilí je pro ně zjevně trochu nepří-
jemné a co nejvíce se mu vyhýbají.

• 53
(…) Když lidé věří, že závěr je pravdivý, pak budou velmi pravděpodobně věřit i argumentům, které se
objevují na jeho podporu – přičemž tyto argumenty mohou být nesprávné.

• 53
Inteligence není jen schopnost uvažovat, je to také schopnost najít v paměti relevantní informace a nasadit
podle potřeby pozornost.

• 56
(…) Vysoká inteligence nečiní lidi imunní vůči zkreslením v úsudku.

• 60
Pokud jste nedávno viděli nebo slyšeli slovo „jíst“, existuje u vás dočasně větší pravděpodobnost, že neúplné
anglické slovo SO_P doplníte na SOUP (polévka), nikoliv na SOAP (mýdlo). Pokud byste nedávno viděli
či slyšeli slovo „mýt“, dopadlo by to samozřejmě naopak. Tento jev se nazývá priming, primární myšlenka
„jíst“ aktivuje bez vašeho vědomí myšlenku „polévky“ a „mýt“ zase aktivuje „mýdlo“. 
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• 70
Slova, která jste již někdy dříve viděli, je snadnější znovu rozeznat: když se ukážou jen na chvíli nebo jsou
maskována hlukem, dokážete je identifikovat lépe než jiná slova a dokážete je také rychleji přečíst (o několik
setin sekundy) než jiná slova.

• 71
Spolehlivým způsobem, jak lidi přimět věřit nepravdám, je jejich časté opakování: známost se obtížně
odlišuje od pravdy. Velmi dobře tuto skutečnost znají autoritářské režimy a marketingoví pracovníci.

• 72
Kromě toho, že je vhodné zachovat jednoduchost sdělení, snažte se, aby bylo zapamatovatelné. Pokud to
dokážete, dejte svým myšlenkám rýmy – budou s větší pravděpodobností pokládány za pravdivé.

• 73
Kvalitní papír, jasné barvy, rýmování a jednoduchý jazyk vám moc nepomohou, pokud samotné sdělení
bude zjevně nesmyslné nebo pokud bude v rozporu s fakty, které příjemci považují za pravdivé.

• 75
Do experimentu bylo zapojeno 40 studentu Princetonské univerzity. Polovina z nich měla otázky testu
vytištěny malým fontem v nevýrazné šedé barvě. Byly čitelné, ale font a barva vyvolaly kognitivní vypětí.
Výsledky hovoří jasně: 90 % studentů, kteří měli zadání normálním písmem, udělali v testu alespoň jednu
chybu, ale když bylo písmo hůře čitelné, klesl poměr na 35 %. Čtete správně: výkon byl lepší u horšího
fontu. Kognitivní vypětí, bez ohledu na to, co bylo jeho zdrojem, mobilizuje Systém 2, který pak s větší
pravděpodobností odmítne intuitivní odpověď navrhovanou Systémem 1.

• 76
[Psycholog Robert] Zajonc vysvětluje, že účinek opakování na to, že se nám něco líbí, je nesmírně důležitý
biologický fakt, který se týká i všech zvířat. Aby organismus v nebezpečném světě přežil, musí reagovat na
nové stimuly obezřetně, s opatrností a strachem. Zvíře, které není v nových situacích dostatečně podezíravé,
má špatné vyhlídky na přežití. Zároveň je však přizpůsobivé – počáteční opatrnost se rozplyne, pokud se
ukáže, že podnět byl ve skutečnosti bezpečný. K efektu pouhého vystavení dochází proto, tvrdí Zajonc, že
opakované vystavení danému podnětu není následováno  něčím negativním. Takový stimul se nakonec
stane signálem bezpečí – a bezpečí je dobré.

• 81
Hlavní funkcí Systému 1 je udržovat a aktualizovat model vašeho osobního světa, který reprezentuje, co
je v něm v. normální. Ten model je tvořen asociacemi, které spojují myšlenky okolností, událostí, jednání
a výsledků, ke kterým dochází s jistou pravidelností, buď současně, anebo v relativně krátkém intervalu.
Jak se tyto vazby vytvářejí a posilují, vzor či schéma asociovaných myšlenek začíná reprezentovat strukturu
událostí ve vašem životě a určuje vaši interpretaci současnosti stejně jako vaše očekávání ohledně budouc-
nosti. 

• 82
Schopnost vnímat překvapení představuje zásadní aspekt našeho mentálního života a překvapení samotné
je nejcitlivější indikací toho, jak rozumíme našemu světu a co od něj očekáváme.

• 87
Kauzální intuice se jako jedno z hlavních témat vine celou touto knihou, protože lidé mají sklon použí-
vat kauzální myšlení nevhodně – v situacích, které vyžadují naopak statistické uvažování. Při statistickém
myšlení odvozujeme o jednotlivých případech závěry na základě vlastností kategorií a souborů.

• 90
Celkový kontext (…) pomáhá interpretovat jednotlivé elementy.

• 91
(…) Když je Systém 2 zaneprázdněný jinak, budeme věřit skoro čemukoliv. Systém 1 má sklony věřit,
Systém 2 má na starosti pochybovat a nevěřit, jenže Systém 2 bývá zaneprázdněný a často je líný. Existuje
řada dalších důkazů o tom, že lidi lze s větší pravděpodobností ovlivnit prázdnými sděleními typu reklamy,
když jsou unavení a vyčerpaní.
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• 91
Na rozdíl od vědeckého přístupu ke zkoumání hypotéz, kdy se vědci snaží hypotézu vyvracet, aby potvrdili
její platnost, lidé (ale často i vědci samotní) hledají informace, které jsou kompatibilní s názory, jež momen-
tálně zastávají.

• 95
Princip nezávislých úsudků (a dekorelace chyb) má bezprostřední uplatnění pro schůze a porady – což
jsou aktivity, při nichž vedoucí pracovníci organizací tráví velkou část svého pracovního dne. Zde může
pomoci jednoduché pravidlo: předtím než se bude na poradě diskutovat o nějaké otázce, požádejte všechny
účastníky porady, aby napsali velmi stručné shrnutí jejich názoru na danou věc. Tento postup zajistí dobré
využití hodnoty různorodosti znalostí a názorů ve skupině. Běžná praxe otevřené diskuse dává příliš mnoho
váhy těm názorům, které jsou řečeny jako první a které jsou vyjádřeny asertivně, zatímco ostatní se již pouze
„zařadí do fronty“ za ně.

• 104
Protože Systém 1 reprezentuje kategorie podle prototypu nebo sady typických příkladů, dokáže dobře pra-
covat s průměry, ale velmi špatně se součty. V úsudcích ohledně proměnných typu součtu, jak je nazývám,
se projevuje tendence ignorovat velikost kategorie, tedy počet případů, které obsahuje.

• 108
Pokud Systém 1 nenajde na nějakou těžší otázku rychle uspokojivou odpověď, vyhledá související otázku,
která je snadnější, a na tuto odpoví.

• 109
(…) Technická definice slova heuristika je: jednoduchá procedura, která pomáhá najít adekvátní, i když
často nepřesné odpovědi na obtížné otázky.

• 120
Systém 1 je velmi zběhlý v jedné formě uvažování: automaticky a bez úsilí identifikuje příčinná spojení mezi
událostmi, někdy dokonce i tehdy, když je spojení falešné. Když se mluví o okresech s vysokým výskytem
rakoviny, okamžitě předpokládáte, že tyto okresy se od ostatních z nějakého důvodu liší a že musí existovat
příčina, která tento rozdíl vysvětluje. Jak však uvidíme, Systém 1 neumí dobře pracovat s „čistě statistic-
kými“ fakty, která změní pravděpodobnost výsledků, ale přitom nejsou jejich přímou příčinou.

• 124
(…) Lidé nejsou adekvátně vnímaví k velikosti vzorku.

• 125
(…) Pracovat s pochybnostmi je podstatně náročnější než sklouznout k jistotě.

• 125
Silný sklon k tomu, věřit, že malé vzorky přesně vystihují populaci, ze které byly vybrány, je také součástí
obecnějšího tvrzení: máme sklon nadhodnocovat konzistentnost a koherenci čehokoliv, co vidíme. Přehnaná
důvěra vědců v to, co můžeme zjistit z několika pozorování, těsně souvisí s haló-efektem, tedy pocitem, že
známe a chápeme člověka, o kterém toho ve skutečnosti víme velmi málo. Systém 1 předbíhá fakta a sesta-
vuje bohatý obraz na základě útržků informací. Náš stroj na rychlé závěry tedy funguje tak, jako by věřil
v zákon malých čísel. Řečeno obecněji, vytváří reprezentace skutečnosti, které někdy nedávají příliš mnoho
smyslu.

• 125
Vzhledem k naší slabosti pro kauzální myšlení se vystavujeme závažným omylům v hodnocení nahodilosti
skutečně nahodilých událostí.

• 126
Jsme hledači modelů, věříme v koherentní svět, ve kterém se reprezentativnosti (…) nedějí náhodně, ale jsou
výsledkem nějaké mechanické kauzality nebo něčího záměru. Neočekáváme, že uvidíme reprezentativnost
na základě náhodného procesu, a když zjistíme něco, co vypadá jako pravidlo, rychle odmítneme myšlenku,
že ten proces je skutečně náhodný. Náhodné procesy produkují mnoho sekvencí, které lidi přesvědčí, že
proces vlastně není vůbec náhodný.
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• 127
Šťastná ruka při různých hrách patří mezi nejčastější a nejrozšířenější kognitivní iluze.

• 128
Příliš často odmítáme věřit názoru, že hodně z toho, co v životě vidíme, je nahodilé.

• 129
Nadměrná důvěra v malé vzorky je pouze jedním z příkladů obecnější iluze: věnujeme více pozornosti
obsahu sdělení než informacím o jeho spolehlivosti; v důsledku toho si vytváříme pohled na svět kolem
nás, který je jednodušší a celistvější, než by z daných dat vyplývalo. Činit rychlé závěry je bezpečnější ve
světě našich představ, než je tomu v realitě.

• 129
Statistika produkuje mnoho výsledků, které si zdánlivě žádají kauzální vysvětlení, ale které samotné k ta-
kovým vysvětlením nevedou. Mnoho skutečností ve světě kolem nás je způsobeno náhodou, včetně náhody
při výběru vzorků. Kauzální vysvětlení náhodných událostí bude nevyhnutelně nesprávné.

• 131
Amos [Tversky] preferoval myšlenku, že strategie pro odhadování nejistých množství funguje jako heuris-
tika přizpůsobení na bázi kotvy: začnete u „kotvícího“ čísla, zhodnotíte, jestli je příliš velké nebo příliš
malé, a postupně svůj odhad přizpůsobujete tak, že se mentálně „vzdalujete od kotvy“. Je typické, že pro-
ces přizpůsobování skončí příliš brzy, protože lidé zastaví, když už si nejsou jistí, že by se měli od kotvy
vzdálit ještě dál.

• 136
(…) Je celkem normální, že když se lidem položí obtížná otázka, chytají se každého stébla – a kotva je
přijatelné stéblo. Kdybyste o stromech v Kalifornii nevěděli skoro vůbec nic a dostali otázku, zda může
být sekvoj vyšší než 360 metrů, možná byste si vyvodili, že toto číslo nebude daleko od pravdy. Otázku
vymýšlel někdo, kdo zná správnou výšku, tak je možná kotva užitečnou nápovědou. Ke klíčovým poznat-
kům výzkumu efektu ukotvení však patří to, že kotvy, které jsou zjevně nahodilé, mohou být stejně účinné
jako potenciálně informativní kotvy.

• 137
Kvůli psychologickým mechanismům, které ukotvení produkují, jsme mnohem více ovlivnitelní, než by-
chom si přáli. A samozřejmě existuje dost lidí, kteří umí naší ovlivnitelnosti využít a rádi to udělají.

• 138
Možná jste zažili vyjednávání na arabských bazarech, kdy počáteční kotva – cena, kterou obchodník poža-
duje – má na konečnou cenu výrazný vliv. Když jsem učil o vyjednávání, radil jsem studentům toto: pokud
se domníváte, že druhá strana přišla s nehoráznou nabídkou, neměli byste odpovědět stejně nehoráznou
protinabídkou, čímž se vytvoří propast, která se bude při dalším jednání těžko překonávat. Místo toho je
lepší vynutit si novou kotvu: udělat scénu, odejít pryč nebo tím pohrozit, a dát jasně najevo – sobě i druhé
straně – že s takovým číslem na stole nebudete v jednání pokračovat.

• 142
Heuristika dostupnosti, podobně jako jiné heuristiky v úsudku, nahrazuje jednu otázku jinou otázkou:
chcete odhadnout velikost nějaké kategorie nebo četnost nějaké události, ale nahlásíte dojem snadnosti,
s jakým vám na mysli vytanou příklady těchto věcí. Substituce otázek nevyhnutelně vede k systémovým
chybám.

• 145
(…) [Lidé] jsou si méně jistí svou volbou, pokud mají uvést více argumentů na její podporu.

• 150
Média nejen ovlivňují to, o co se veřejnost zajímá, ale jsou zpětně tímto zájmem ovlivněna. Redaktoři nemo-
hou ignorovat požadavky veřejnosti, aby určitá témata a názory obdržely v jejich médiu dostatečný prostor.
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• 150
Svět v našich hlavách nepředstavuje přesnou repliku skutečnosti – naše očekávání ohledně častosti událostí
zkresluje množství a emoční intenzita sdělení, kterým jsme vystavováni.

• 152
psycholog Jonathan Haidt

• Emoční ocas vrtí racionálním psem.

• 152
(…) Život si zjednodušujeme tak, že vytváříme svět, který je uspořádanější než vlastní realita.

• 156
(…) Jedno základní omezení naší mysli: schopnost vypořádat se s malými riziky. Buď tato rizika úplně
ignorujeme, nebo jim přikládáme příliš mnoho váhy – nic mezi tím.

• 164
(…) Kdybyste měli hádat, zda žena popsaná jako „plachá milovnice poezie“ studuje čínskou literaturu
nebo ekonomiku podniku, (…) měli byste hlasovat pro druhou možnost. I kdyby každá studentka čínské
literatury byla plachá a měla ráda poezii, je téměř jisté, že v mnohem větší populaci studentů ekonomiky
existuje více ostýchavých milovnic poezie.

• 165
Když člověk provede nesprávný intuitivní úsudek, měl by z toho být viněn jak Systém 1, tak Systém 2. Sys-
tém 1 nesprávnou intuici navrhne a Systém 2 ji schválí a vyjádří ji jako úsudek. Existují však dva možné
důvody selhání Systému 2 – ignorování nebo lenost. Někteří lidé základní poměry ignorují, protože se do-
mnívají, že pokud mají k dispozici individuální informace, pak údaje o základním poměru nejsou důležité.
Jiní udělají stejnou chybu proto, že se na úkol nesoustředí.

• 165
(…) V situaci, kdy máme bezcennou informaci, bychom neměli jednat příliš jinak, než když nemáme žádnou
informaci; jenže vzhledem k mechanismu WYSIATI, kterým se řídí Systém 1, je těžké tento princip aplikovat.
Pokud se ihned nerozhodnete nějaký důkaz odmítnout (například zjistíte, že jej máte od lháře), váš Systém 1
dostupné informace automaticky zpracuje, jako by byly pravdivé. Je tu ale jedna věc, kterou můžete udělat,
když máte pochybnosti o kvalitě důkazů: držte se v úsudku pravděpodobnosti blízko základního poměru.
Nemyslete si, že toto cvičení disciplíny bude snadné – vyžaduje značnou dávku úsilí při sebemonitorování
a sebekontrole.

• 166
(…) Bayesovská statistika, tento vlivný moderní přístup ke statistice je pojmenován podle anglického minis-
tra z 18. století, duchovního Thomase Bayese, který jako první přišel s příspěvkem k závažnému problému:
logice toho, jak by lidé měli změnit svůj názor ve světle důkazů. Bayesovo pravidlo udává, jak by se pr-
votní přesvědčení ((…) například základní poměry) měla zkombinovat s vypovídací schopností důkazů,
tedy mírou, ve které důkazy dávají přednost hypotéze před alternativou. Například pokud věříte, že obor
počítačových věd studují 3 % studentů z celkového počtu studentů na univerzitě (základní poměr), a dále
věříte, že popis Toma W. je 4× více pravděpodobný pro studenta v oboru počítačových věd než v jiných
oborech, pak podle Bayesova pravidla byste měli věřit, že pravděpodobnost toho, že je Tom W. počítačovým
vědcem, je 11 %. Pokud by základní poměr činil 80 %, nový stupeň vašeho přesvědčení (při stejné důvěře
v popis Tomovy osobnosti) by byl 94,1 %.

• 167
(…) Základní poměry jsou vždy důležité, a to i když existují důkazy (informace) o případu samotném.

• 171
Reprezentativnost patří do skupiny úzce souvisejících základních ohodnocení, která bývají pravděpodobně
generována současné. Nejreprezentativnější výsledky se zkombinují s popisem osobnosti s cílem vytvořit
co ncjucelenější příběh. Nejucelenější příběhy ale nejsou nezbytně nejpravděpodobnější, nicméně jsou uvěři-
telné a představy koherence (celistvosti), uvěřitelnosti a pravděpodobnosti se v mysli nepozorného člověka
snadno zamění.
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• 176
Proč je otázka „Kolik ze 100 účastníků …“ o tolik snadnější než „Jaké procento …“? Možným vysvětlením
je to, že odkaz na 100 jednotlivců přináší na mysl prostorovou reprezentaci.

• 178
Kdybyste někdy navštívili soudní síň, viděli byste, že advokáti používají dva způsoby kritiky: aby případ
úplně smetli, vznesou pochybnosti o nejsilnějším argumentu v jeho prospěch; aby zdiskreditovali svědka,
zaměří se na nejslabší místo jeho svědectví.

• 181
Statistické tá kladní poméry říkají fakta o populaci, ke které případ náleží, ale nejsou relevantní pro jed-
notlivý případ. Kauzální základní poméry méní náš pohled na to, jak jednotlivý případ nastal. S těmito
dvěma typy informací o základním poměru zacházíme odlišně:

• Statistické základní poméry se obecně podceňují, když jsou k dispozici konkrétní informace o daném
případu, a někdy se zcela opomíjejí.

• Kauzální základní poměry se berou jako informace o individuálním případu a snadno se kombinují
s dalšími informacemi specifickými pro daný případ.

• 181
Jednou ze základních charakteristik Systému 1 je to, že reprezentuje kategorie jako normy a typické pří-
klady. Takto uvažujeme třeba o koních, ledničkách nebo newyorských policistech. Udržujeme v paměti re-
prezentaci jednoho či více „normálních“ členů každé z těchto kategorií. Když se jedná o kategorie sociální,
nazývají se tyto reprezentace stereotypy. Některé stereotypy se mohou velmi odchylovat od reality a nepřá-
telské stereotypizování může mít děsivé následky, ale psychologickým faktům se nevyhneme: stereotypy,
jak správné, tak chybné, to je prostě to, jak uvažujeme.

• 182
V citlivých sociálních kontextech nechceme činit o jednotlivci potenciálně chybné závěry na základě statis-
tických údajů o skupině, ke které náleží. Považujeme za morálně žádoucí, aby se základní poměry braly
jako statistická fakta o skupině, ale nikoliv jako presumptivní (domnělá) fakta o jednotlivcích. Jinými slovy
odmítáme kauzální základní poměry.

• 182
Odpor ke stereotypizování sice může být chvályhodným morálním postojem, ale zjednodušující myšlenka,
že tento odpor nemá „náklady“, je chybná. Tyto náklady se vyplatí zaplatit, když chceme dosáhnout lepší
společnosti, ale odmítat, že takové náklady existují, pro klid své duše či politickou korektnost, není vědecky
omluvitelné.
V politicky vypjatých situacích se zcela běžně spoléhá na afektovou heuristiku. Postoje, kterým straníme,
pak nemají žádné náklady a postoje, se kterými nesouhlasíme, nemají žádné přínosy. Měli bychom být
schopni usuzovat lépe.

• 184
(…) Jednotlivci se cítí zbaveni odpovědnosti, pokud vědí, že jiní lidé slyšeli stejnou žádost o pomoc také.

• 187
Existuje hluboká propast mezi naším uvažováním o statistice a naším uvažováním o jednotlivých případech.
Statistické výsledky s kauzální interpretací mají silnější efekt na naše uvažování než nekauzální informace.
Ale ani pádná kauzální statistika nezmění naše dlouhodobé názory nebo názory zakořeněné v osobní zku-
šenosti. Na druhé straně překvapivé individuální případy mají mocný vliv a představují pro výuku psy-
chologie účinnější nástroj, protože nesoulad musí být odstraněn a začleněn do kauzálního příběhu. Proto
také tato kniha obsahuje otázky, které jsou adresované osobně čtenáři. S větší pravděpodobností se něco
naučíte, když budete překvapeni svým vlastním chováním a úsudkem, než kdybyste slyšeli překvapivá
fakta o lidech obecně. 
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• 193
Jednou jsem se v televizi díval na závod ve skocích na lyžích na zimní olympiádě (…). Každý skokan měl
dva pokusy a jejich výsledky se zkombinovaly do závěrečného skóre. Docela jsem se zděsil, když jsem
slyšel, co říkají komentátoři, když se sportovec chystal na svůj druhý skok: „Nor měl výborný první skok;
určitě je nervózní, bude si chtít zachovat vedení z prvního kola, ale to se mu asi nepovede.“. Nebo: „Švéd
pokazil první skok a teď ví, že nemá co ztratit. Bude uvolněný a to by mu mělo pomoci k lepšímu vý-
sledku.“. Komentátoři zjevně vysledovali regresi k průměru a vymysleli kauzální příběh, pro který ale
neměli žádný důkaz. Příběh sám přitom mohl být pravdivý. Možná kdybychom sportovcům změřili tep
před jednotlivými skoky, zjistili bychom, že po prvním špatném skoku jsou při druhém opravdu uvol-
něnější. A možná že ne. Pointa k zapamatování je tato: změna druhého skoku oproti prvnímu nepotřebuje
kauzální vysvětlení. Je to matematicky nevyhnutelný důsledek faktu, že při prvním skoku hrálo ve vý-
sledku jistou roli štěstí. Není to zrovna uspokojivý příběh – všichni bychom preferovali nějaký kauzální –
ale tak to prostě je.

• 195
Francisi Galtonovi zabralo několik let, než zjistil, že korelace a regrese nejsou dva koncepty – představují
odlišný úhel pohledu na stejný koncept. Obecné pravidlo vypadá jednoduše, ale má překvapivé důsledky:
kdykoliv je korelace mezi dvěma skóre menší než dokonalá, bude se projevovat regrese k průměru.

• 196
(…) Naše mysl silně podléhá zkreslení kauzálních vysvětlení a neumí dobře zacházet s „pouhou statis-
tikou“. Když naši pozornost zaujme nějaká událost, asociativní paměť okamžitě začne hledat vysvětlení
této události – přesněji řečeno, aktivace se automaticky rozšíří k jakékoliv příčině, která je již v paměti ob-
sažená. Když se zjistí regrese, evokují se v mysli zároveň kauzálni vysvětlení, která ale nebudou správná,
protože pravdou je, že regrese k průměru má vysvětlení, ale nemá příčinu.

• 201
(…) Jsme schopni nějakou informaci zcela odmítnout jako irelevantní nebo lživou, ale poupravit úsudek
vzhledem k poněkud slabému důkazu – to Systém 1 udělat neumí. V důsledku toho jsou intuitivní před-
povědi skoro úplně necitlivé na reálnou prediktivní kvalitu důkazu. Když se nalezne nějaká vazba, (…)
aplikuje se princip WYSIATI: vaše asociativní paměť z dostupných informací rychle a automaticky zkon-
struuje nejlepší možný příběh.

• 206
Intuitivní předpovědi většinou je potřeba korigovat, protože nezohledňují regresi (nejsou regresivní), a tu-
díž jsou zkreslené. Řekněme, že bych předvídal, že každý golfista na turnaji zahraje druhý den stejné skóre
jako zahrál první den. Tato předpověď nezahrnuje regresi k průměru: golfisté, kterým se dařilo hodně dobře
první den, budou mít v průměru druhý den méně dobré výsledky, a naopak ti, kterým se první den nedařilo,
se druhý den většinou zlepší. Když se nakonec neregresivní předpovědi porovnají se skutečnými výsledky,
zjistí se u nich zkreslenost. V průměru bývají přehnaně optimistické pro ty, kteří si vedli první den ne-
jlépe, a přehnaně pesimistické pro ty, kteří měli špatný start. Čím extrémnější je důkaz, tím extrémnější
je předpověď. Podobně pokud použijete kognitivní dovednost v dětství k předpovědi známek na vysoké
škole, aniž byste provedli regresi předpovědi směrem k průměru, budete skutečnými studijními výsledky
na vysoké škole u brzkých čtenářů častěji zklamáni, zatímco studijními výsledky u těch, kteří se naučili číst
relativně pozdě, budete příjemně překvapeni. Při korekci intuitivních předpovědí se tato zkreslení eliminují,
takže předpovědi (jak vysoké, tak nízké) mají asi stejnou pravděpodobnost, že nadhodnotí nebo podhod-
notí skutečnou hodnotu. Budete tedy dělat chyby, i když vaše předpovědi budou nezkreslené, ale ty chyby
budou menší a nebudou favorizovat buď vyšší, anebo nižší výsledky.

• 207
V případě, že nemáte k dispozici žádné užitečné důkazy (informace), přidržíte se v předpovědi u základní
hodnoty.
V opačném extrému zase zůstanete u své původní intuitivní předpovědi. K tomu dojde samozřejmě jen
tehdy, když budete plně přesvědčeni o své původní předpovědi i poté, co podrobíte důkazy, na kterých
stojí, kritické revizi.
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Ve většině případů najdete nějaké důvody pro zpochybnění 100% korelace mezi vaším intuitivním úsudkem
a skutečností, a skončíte tudíž někde mezi těmito dvěma póly.

• 207
(…) U intuitivních předpovědí máme tendenci k nadměrné sebejistotě a k nadměrné extrémnosti.

• 207
Korekce intuitivních předpovědí – to je úkol pro Systém 2. Vyžaduje to značnou práci najít relevantní re-
ferenční kategorii, odhadnout základní hodnotu předpovědi a ohodnotit kvalitu důkazu. Takové úsilí lze
odůvodnit, pouze když je v sázce hodně a když byste se strašně neradi dopustili chyby.

• 207
K charakteristice nezkreslených předpovědí patří to, že umožňují předvídat vzácné nebo extrémní události
jen tehdy, když jsou informace velmi dobré. Pokud chcete od svých předpovědí očekávat alespoň střední
úroveň validity, musíte se zároveň smířit s tím, že se ochudíte o ten povznášející pocit, kdy se vám podaří
správně odhadnout nějaký extrémní případ.

• 208
Racionální člověk bude investovat velkou sumu do podniku, který pravděpodobně neuspěje, pokud je
odměna spojená s úspěchem dostatečně veliká, aniž by si namlouval, že šance na úspěch jsou lepší. Jenže
všichni lidé nejsou racionální a někteří z nás možná potřebují bezpečí zkreslených odhadů, aby se vyhnuli
paralýze. Pokud se však rozhodnete dělat si iluze a přijímat extrémní předpovědi, uděláte dobře, když si
budete svého požitkářství alespoň vědomi.

• 210
Extrémní předpovědi a ochota předvídat výjimečné události na základě chabých důkazů – to obojí jsou
projevy Systému 1. Pro naši asociativní mašinérii je přirozené, že vezme extrémnost důkazu a vloží ji do
extrémnosti předpovědi, která je na tomto důkazu založená – tak funguje substituce. Pro Systém 1 je také
přirozené, že generuje úsudky přehnaně suverénní, protože jeho sebevědomí (…) je určeno koherentností
příběhu, který z daných důkazů můžete stvořit. Buďte proto opatrní: intuice vám bude dodávat předpovědi,
které jsou příliš extrémní, a vy budete mít sklon do nich vkládat příliš mnoho důvěry.

• 210
(…) I když regresi identifikujeme, často jí přisuzujeme kauzální interpretaci, která je téměř vždycky chybná.

• 215
Nemůžete si pomoci – zacházíte s omezenými informacemi, které máte, jako kdyby to bylo vše podstatné,
co je třeba znát. Z informací, jež máte k dispozici, vytvoříte co nejlepší příběh, a pokud je to dobrý příběh,
věříte mu. Paradoxně je snazší vytvořit dobrý příběh, když toho víte málo, když existuje méně dílků, které
je potřeba sestavit do celkového obrázku. Naše uklidňující přesvědčení, že svět dává smysl, spočívá na
bezpečném základě – máme totiž téměř neomezenou schopnost přehlížet naši vlastní nevědomost.

• 215
Slyšel jsem o spoustě lidí, kteří „věděli, že finanční krize roku 2008 je nevyhnutelná, dlouho předtím, než
se to stalo“. Tato věta obsahuje jedno velmi nežádoucí slovo, které bychom při diskusích o závažných
událostech měli odstranit ze svého slovníku. Jedná se samozřejmě o slovo „věděli“. Někteří lidé si mysleli
dlouho předtím, než vypukla krize, že taková krize nastane, ale nevěděli to. Je to chybné použití jednoho
důležitého konceptu. V každodenní mluvě používáme slovo vědět pouze tehdy, když to, co jsme věděli, je
pravda a může se ukázat jako pravda. Můžeme něco vědět pouze pokud je to jednak pravda a jednak pozna-
telné. Ale lide, kteří si mysleli, že bude krize, to nemohli v té době nezvratně ukázat. Mnoho inteligentních
a dobře informovaných lidí se intenzivně zajímalo o budoucnost ekonomiky a nevěřili, že bezprostředně
hrozí nějaká katastrofa; z tohoto faktu usuzuji, že krize nebyla poznatelná. Na použití „vědět“ v tomto kon-
textu není zvrácené to, že někteří jedinci dostanou ocenění za jasnozřivost, které si nezaslouží. Zvrácené je
to, že díky naší řeči se svět zdá více poznatelný, než ve skutečnosti je. Naše řeč tak udržuje při životě jednu
zhoubnou iluzi.
Jádro této iluze spočívá v tom, že věříme, že chápeme minulost, z čehož automaticky plyne, že budoucnost
bude také poznatelná. Ale ve skutečnosti chápeme minulost méně, než si myslíme.Vědět není jen slovo, které
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podporuje tuto iluzi. V běžné mluvě jsou slova intuice a tušení také vyhrazena pro dřívější myšlenky, které se
ukázaly pravdivými. Věta „Měl jsem tušení, že to manželství nebude mít dlouhého trvání, ale mýlil jsem se.“
zní divně a stejně tak jakýkoliv jiný výrok o intuici, která se ukázala být chybná. Chceme-li jasně uvažovat
o budoucnosti, musíme očistit jazyk, jenž používáme při označování názorů, které jsme měli v minulosti.

• 216
Mysl, která vytváří příběhy ohledně minulosti, je orgán citlivý na smysl – vše musí dávat smysl. Když dojde
k nějaké nepředvídané události, okamžitě upravíme svůj pohled na svět tak, aby pojal i toto překvapení.

• 216
K obecnému omezení lidské mysli patří její nedokonalá schopnost rekonstruovat minulý stav znalostí či
názorů, které se v mezidobí změnily. Jakmile zaujmete nový pohled na svět, okamžitě ztratíte schopnost
vyvolat si, v co jste věřili, dokud se váš názor nezměnil.

• 217
Tendence „revidovat“ historii svých vlastních názorů ve světle toho, co se pak skutečně stalo, produkuje
u člověka výraznou kognitivní iluzi.

• 219
Díky Systému 1 a jeho snaze, aby vše dávalo smysl, vnímáme svět jako uspořádanější, logičtější, jednodušší
a předvídatelnější, než ve skutečnosti je. Iluze, že člověk chápe minulost, podporuje další iluzi – iluzi, že
člověk může řídit budoucnost. Tyto iluze nás uklidňují. Zmenšují obavy, které bychom měli, kdybychom
si připustili plný rozsah nejistot v naší existenci. Všichni máme potřebu konejšivého ujištění, že jednání má
odpovídající důsledky a že úspěch odměňuje moudrost a odvahu.

• 224
Systém 1 je naprogramován tak, aby činil s minimem důkazů rychlé závěry – neřeší, jak spolehlivé nebo
kompletní ty důkazy jsou. Vzhledem k principu WYSIATI (…) se počítají jen důkazy, které jsou po ruce.
A díky tomu, že důvěra je daná koherencí příběhu, odráží subjektivní důvěra, kterou máme v naše názory,
koherenci příběhu, jenž zkonstruoval Systém 1 a Systém 2. Množství a kvalita důkazů příliš nehraje roli,
protože i z chatrných důkazů lze sestrojit výborný příběh. Pro některé naše nejdůležitější názory nemáme
vůbec žádný důkaz kromě toho, že tyto názory zastávají lidé, které máme rádi a kterým věříme. Když si
uvědomíme, jak málo toho víme, pak důvěra, kterou máme ve své názory, je vlastně absurdní – a také je
zcela nepostradatelná.

• 233
(…) lidé dokážou neochvějně věřit libovolnému názoru, jakkoliv absurdnímu, když jsou podporováni ko-
munitou podobně smýšlejících lidí.

• 236
(…) Chyby v předpovědích jsou nevyhnutelné, protože svět je nepředvídatelný.

• 240
(…) Lidé se při předvídání neradi rozhodují na základě vzorců, dokonce i v případech, kdy výsledky vy-
počítané podle nějakého vzorce dostanou k dispozici (nemusí si tedy vzorec sami tvořit). Mají pocit, že
jsou chytřejší než vzorce, protože znají o případu ještě další informace, ale ve většině případů je tento pocit
mylný.

• 241
(…) Když lidé (…) činí shrnující úsudky na základě komplexních informací, tak jsou nenapravitelně ne-
konzistentní. Když někomu dáte s odstupem času vyhodnotit stejnou sadu informací, většinou dostanete
odlišnou odpověď. Přitom rozsah nekonzistentnosti bývá opravdu podstatný.

• 241
(…) I nepozorované podněty v prostředí kolem nás mohou mít značný vliv na naše myšlenky a jednání.
A tyto vlivy se každým okamžikem mění. Krátký závan svěžího vánku v horkém dni může způsobit, že
jsme náhle o trochu pozitivnější a optimističtější ohledně čehokoliv, co v tu chvíli hodnotíme a předvídáme.
(…) Protože máte jen malou přímou vědomost o tom, co probíhá ve vaší mysli, nikdy nebudete vědět,
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jestli byste za lehce pozměněných okolností nedošli k jinému úsudku nebo nerozhodli jinak. Vzorce však
takovým problémem netrpí. Když jim zadáte stejné vstupy, vždy odpoví stejně.

• 254
Herbert Simon

• Situace poskytla vodítko; toto vodítko dalo expertovi přístup k informacím uloženým v paměti a tyto
informace poskytly odpověď. Intuice není nic více a nic méně než rozpoznání něčeho.

• 257
Když nám příběh, který si říkáme, přijde na mysl snadno, bez nějakých rozporů a bez jiného konkurenčního
scénáře, jsme o věci jasně přesvědčeni. Ale snadnost a koherence negarantují, že názor, který s takovým
přesvědčením zastáváme, je pravdivý. Náš asociativní stroj je nastaven tak, aby potlačoval pochyby a evoko-
val takové myšlenky a informace, které jsou kompatibilní s aktuálně dominantním příběhem. Mysl, která
se řídí principem WYSIATI (co vidíš, je všechno, co je), dospěje k vysokému přesvědčení velmi snadno –
ignoruje totiž to, co neví. Proto nepřekvapí, že mnozí z nás mají sklon nadměrně důvěřovat nepodloženým
intuicím.

• 257
Gary Klein

• Praví experti znají omezení svých znalostí.

• 257
Kdy úsudky odrážejí skutečnou expertizu? A kdy jsou jen projevem iluze platnosti? Odpověď vyplyne ze
dvou základních podmínek pro získávání dovedností:

• prostředí, které má v sobě pravidelnost, aby ho bylo možné předvídat,
• příležitost naučit se tyto pravidelnosti v průběhu delší praxe.

Pokud jsou obě tyto podmínky splněny, je pravděpodobné, že půjde o expertní intuici.
• 258

V neuspořádaných prostředích předčí statistické algoritmy lidský úsudek ze dvou důvodů: s větší pravdě-
podobností než lidé zaregistrují i slabé platné nápovědy a s větší pravděpodobností budou používat takové
nápovědy konzistentně, takže si udrží mírnou hladinu přesnosti.

• 258
Je chybou vinit někoho ze špatných předpovědí v nepředvídatelném světě. Avšak zdá se fér vinit profe-
sionály z toho, že si myslí, že mohou v tomto neproveditelném úkolu uspět. Když profesionál tvrdí, že má
správnou intuici, a jedná se přitom o nepředvídatelnou situaci, jde přinejlepším o sebeklam, někdy i o něco
horšího. Nejsou-li k dispozici platná vodítka, intuitivní „přesné zásahy“ nastávají důsledkem štěstí nebo lži.
Pokud vám tento závěr připadá překvapivý, stále v sobě máte přetrvávající víru, že intuice je něco kouzel-
ného. Zapamatujte si toto pravidlo: intuici nelze věřit, pokud prostředí nevykazuje stabilní pravidelnost.

• 259
To, zda profesionálové mají šanci vybudovat si intuitivní expertizu, závisí do značné míry na kvalitě a rych-
losti zpětné vazby a také na dostatečné možnosti praxe.

• 259
Expertiza není dána jednou dovedností: je to soubor dovedností a tentýž odborník může být špičkovým
expertem na určité typy úloh v jeho oboru, zatímco v jiných zůstává nováčkem.

• 260
Právě pomocí neschopnosti rozpoznat limity u vlastních profesionálních dovedností lze vysvětlit, proč ex-
perti tak často vykazují nadměrnou sebedůvěru ve vlastní úsudek.

• 261
Když hodnotíte intuici experta, měli byste vždy zvážit, zda měl dostatek příležitostí naučit se vidět potřebná
vodítka, a to i v pravidelném prostředí.
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• 261
V prostředí méně pravidelném neboli v prostředí s nízkou validitou se uplatňují heuristiky úsudku. Systém
1 je pomocí substituce schopen vyprodukovat rychlou odpověď na složitou otázku, a tím vytvoří koherenci
tam, kde žádná neexistuje. Otázka, na kterou odpověděl, není ta, která byla položena, ale odpověď byla
vytvořena rychle a může být i dostatečně uvěřitelná, aby „prošla“ kontrolou laxního a shovívavého Sys-
tému 2. Například chcete předpovídat budoucí ekonomické výsledky nějaké společnosti a myslíte si, že
toto i hodnotíte, ale ve skutečnosti vašemu hodnocení dominují vaše dojmy z toho, jak energický a kom-
petentní je současný management firmy. A protože k substituci dochází automaticky, často ani neznáte
původ úsudku, který jste vy, resp. váš Systém 2, schválili a přijali. Pokud je to jediný úsudek, který vám
přijde na mysl, bude subjektivně k nerozeznání od platných úsudků, které činíte se sebedůvěrou experta.
To je důvod, proč subjektivní sebedůvěra není dobrým identifikačním znakem přesnosti: úsudky, které
odpovídají na nesprávnou otázku, lze také činit s vysokou sebedůvěrou.

• 263
(…) Správný způsob, jak získat informace od skupiny, není takový, že se začne veřejnou diskusí, ale takový,
že se nejprve získá názor od každého jednotlivce samostatně, aby se vzájemně neovlivňovali. Při tomto
postupu se lépe využije znalostí, které mají členové skupiny k dispozici, než je tomu u běžné diskuse.

• 267
„Nezáživné“ statistické informace (…) člověk automaticky vyřadí z úvahy, pokud nejsou kompatibilní
s osobním dojmem z daného případu. V konkurenci s pohledem zevnitř obvykle nemá pohled zvenčí šanci
se prosadit. 

• 271
V kvalitně řízených organizacích by plánovací procesy měly fungovat tak, aby předkladatelé plánů byli
odměňováni za jejich přesné vyplnění, a naopak potrestáni v případě, že nebyli schopni předvídat pro-
blémy, resp. nepočítali s problémy, které nemohli předvídat – tedy s „neznámými neznámými“.

• 276
K přínosům optimistické povahy patří to, že člověk vytrvává i tváří v tvář překážkám. Ale vytrvalost se
může pěkně prodražit.

• 277
Psychologové potvrzují, že většina lidí je upřímně přesvědčena, že nad ostatními vynikají v žádoucích vlast-
nostech – jsou ochotni na to v laboratoři vsadit určitou menší sumu peněz. V prostředí trhu má ovšem
přesvědčení o nadřazenosti významné dopady. Manažeři velkých korporací někdy velmi riskují při náklad-
ných fúzích a akvizicích, kdy jednají na základě mylné představy, že budou schopni dané podniky řídit efek-
tivněji než současný vlastník. Akciový trh obvykle reaguje poklesem ceny akcií společnosti, která akvizici
provádí, protože zkušenosti napovídají, že úsilí na integraci velkých firem častěji selhává než přináší pro-
spěch.

• 278
Mohlo by se zdát, že podnikatelský optimismus vzniká výhradně v důsledku zbožných přání, ale emoce
představují jen část problému. Důležitou roli hrají i různá kognitivní zkreslení, zejména princip WYSIATI
(co vidíš, je všechno, co je), kterým se vyznačuje Systém 1.

• Zaměříme se na svůj cíl, chytíme se svého plánu a opomíjíme relevantní základní poměry, čímž se
vystavujeme klamu plánování.

• Zaměřujeme se na to, co chceme a umíme udělat my, a opomíjíme plány a dovednosti ostatních. 
• Při vysvětlování minulosti a předvídání budoucnosti se zaměřujeme na kauzální roli dovedností a opo-

míjíme roli štěstí. Tím se vystavujeme iluzi kontroly.
• Zaměřujeme se na to, co víme, a opomíjíme to, co nevíme, takže máme nadměrnou důvěru ve své

názory.

• 279
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(…) Úspěch či neúspěch začínající firmy závisí stejně tak na aktivitách jejich konkurentů a změnách na
trhu jako na jejich vlastním úsilí. Avšak působí zde princip WYSIATI a podnikatel se přirozeně soustředí na
to, co zná nejlépe – své plány a aktivity a pouze bezprostřední hrozby a příležitosti, například dostupnost
finančních zdrojů. O konkurenci toho ví už méně, a proto mu připadá normální představovat si budoucnost,
ve které hraje konkurence jen bezvýznamnou úlohu.

• 281
Nadměrná sebejistota je dalším projevem principu WYSIATI: když odhadujeme nějaké množství, spolé-
háme na informace, které nám přijdou na mysl, a konstruujeme ucelený příběh, ve kterém odhad dává
smysl. Zakalkulovat informace, které na mysl nepřijdou (možná i proto, že je vůbec neznáme), je nemožné.

• 282
Odborníci, kteří uznají plný rozsah své nevědomosti, mohou očekávat, že budou nahrazeni sebejistějšími
konkurenty, kteří budou lépe schopni získat důvěru klientů. Nezkreslené ohodnocení nejistoty je úhelným
kamenem racionality – ale to není to, co lidé a organizace chtějí.

• 283
Když pojišťovacímu agentovi práskne naštvaný majitel domu dveřmi před nosem, je určitě lepší si pomyslet
„to byl ale děsnej člověk“ než „já jsem ale nemožnej obchodník“.

• 283
Vždy jsem byl přesvědčen, že také vědecký výzkum je doménou, kde je určitá forma optimismu pro úspěch
nezbytná: ještě jsem se nesetkal s úspěšným vědcem, který by postrádal schopnost přeceňovat význam toho,
na čem pracuje. Myslím, že každý, kdo nemá aspoň trochu nepodloženého pocitu důležitosti, by ztratil elán
tváří v tvář opakované zkušenosti mnoha malých neúspěchů a jen skrovných úspěchů, což je osud většiny
výzkumných pracovníků.

• 284
Když se tým dopracuje k rozhodnutí – a zejména když ho posvětí vedoucí týmu – veřejné pochybnosti
o správnosti plánovaného kroku se postupně potlačí, někdy se dokonce i považují za důkaz nízké loajality
k týmu a jeho vedoucímu. Potlačení pochyb přispívá k nadměrné sebejistotě, ve skupině se naslouchá pouze
těm, kdo rozhodnutí podporují.

• 293
Bernoulli zjistil, že většina lidí nemá rádo riziko (možnost, že získají nejhorší možný výsledek), a pokud si
mohou vybrat mezi riskantní hrou a částkou odpovídající její očekávané hodnotě, zvolí jistotu. Ve skuteč-
nosti si lidé s averzí vůči riziku vyberou jistou věc i tehdy, když její hodnota je nižíY než očekávaná hodnota
riskantní alternativy – zaplatí tedy jakýsi příplatek za možnost vyhnout se nejistotě.

• 297
(…) „Teorií indukovaná slepota“: jakmile jste přijali určitou teorii a využíváte ji jako nástroj při svém vlast-
ním uvažování, je už mimořádně obtížné na takové teorii najít nějaké chyby. Pokud narazíte na nějaké
zjištění, které vám připadá, že nezapadá do daného modelu, předpokládáte, že pro to musí existovat nějaké
naprosto dokonalé vysvětlení, které vám jaksi uniklo. Přikloníte se k „presumpci neviny“ (nemáte přece
zcela jasné důkazy o vině) a důvěřujete komunitě expertů, kteří teorii akceptovali.

• 300
Že jste udělali teoretický pokrok, poznáte podle toho, že už si nedokážete vybavit, proč vám trvalo tak
dlouho, než jste pochopili to, co je teď naprosto zjevné.

• 301
(…) Lidé se uchylují k riziku, pokud jsou všechny alternativy špatné

• 303
Položte si před sebe tři misky s vodou. V misce nejvíce vlevo bude ledová voda, v misce vpravo horká
voda. Voda v misce uprostřed bude mít pokojovou teplotu. Ponořte asi na minutu levou ruku do misky se
studenou vodou, pravou do misky s teplou vodou; potom obě ponořte do prostřední misky. Stejná teplota
vody vám teď na jedné ruce bude připadat jako teplá a na druhé jako studená. U finančních výsledků je
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obvyklým referenčním bodem původní stav (status quo), ale může to být taky výsledek, který očekáváte,
nebo třeba výsledek, na který máte podle vašeho názoru nárok – například takové zvýšení platu nebo bonus,
jako dostali vaši kolegové. Výsledky, které jsou lepší než referenční bod, jsou považovány za zisky. Výsledky
pod referenčním bodem vnímáte jako ztráty.

• 319
(…) Ztráty mají v rozhodování větší váhu než zisky stejné velikosti.

• 323
Mozek člověka i dalších živých tvorů obsahuje mechanismus, jehož úkolem je dávat prioritu špatným
zprávám. Zredukováním času potřebného pro detekci predátora třeba jen o pár setin vteřiny tento mecha-
nismus zvýší šance svého majitele na přežití a reprodukci.

• 323
Mozek reaguje rychle i na čistě symbolické hrozby. Slova obsahující emoce obecně přitahují více pozornosti,
ale negativní slova (válka, zločin) přitáhnou pozornost rychleji než pozitivní slova (mír, láska). Nepřinášejí
žádnou reálnou hrozbu, ale pouhou zmínku o nepříznivých událostech bere Systém 1 jako ohrožující. Jak
jsme viděli dříve u slova zvracet, symbolická reprezentace asociativně vyvolá ve zmírněné formě mnohé
z reakcí na reálnou věc, včetně fyziologických příznaků emocí, a dokonce i nepatrné tendence vyhnout se
nebo přiblížit, odtáhnout se nebo se naklonit dopředu.

• 325
Averze k neúspěchu (nedosažení cíle) je mnohem silnější než touha cíl překročit.

• 326
(…) Ke ztrátě vytváří asymetrii, kvůli které se někdy těžko dochází k dohodě. Ústupky, které mi uděláte,
jsou mým ziskem, ale pro vás jsou ztrátou; způsobí vám více smutku než mně přinesou radosti. Nevy-
hnutelně jim budete přisuzovat větší hodnotu než já. A totéž platí o velmi bolestivých ústupcích, které
požadujete po mně, ale kterým zjevně nepřisuzujete dostatečnou hodnotu!

• 327
Obyvatelé živočišné říše, včetně lidí, bojují více za to, aby zabránili ztrátám, než aby dosáhli zisků. Ve světe
zvířat, která si vymezují teritoria, tento princip vysvětluje úspěch obránců. Biologové zaznamenali, že „když
je vlastník teritoria vyzván rivalem na souboj, vlastník téměř vždy v boji vyhraje – obvykle v řádu něko-
lika vteřin“. V lidských záležitostech stejné jednoduché pravidlo vysvětlí mnoho z toho, co se děje, když
se instituce snaží samy sebe reformovat – v „reorganizacích“ a „restrukturalizacích“ společností nebo při
snahách racionalizovat byrokracii státních úřadů, zjednodušit daňový zákon nebo zredukovat náklady na
zdravotnictví. Plány na reformu mají téměř vždy produkovat mnoho těch, kteří získají, nemnoho těch,
kteří ztratí, a celkově se dosáhne zlepšení. Pokud však strany, kterých se reforma týká, mají nějaký poli-
tický vliv, potenciální „poražení“ budou ve svých aktivitách mnohem důraznější než potenciální „výherci“;
výsledný stav reformy pak bude zkreslen v jejich prospěch a nevyhnutelně bude mnohem nákladnější
a méně efektivnější, než se plánovalo. Reformy běžně obsahují v. dědečkovskou klauzuli, výjimku pro
současné držitele určitého práva, podmínek apod. – například když se současný stav pracovních sil snižuje
pouze na základě přirozeného úbytku zaměstnanců, nikoliv propouštěním, nebo když se snižování platů
či benefitů týká pouze budoucích (nových) pracovníků. Averze ke ztrátě představuje silnou konzervativní
sílu, která favorizuje minimum změn směrem od daného statu quo, a to jak v životech institucí, tak jed-
notlivců. Díky tomuto konzervatismu setrváváme ve své čtvrti, ve svém manželství i ve své práci; je to
gravitační síla, která drží náš život pohromadě, poblíž referenčního bodu. 

• 330
Zaměstnavatelé, kteří překračují pravidla čestnosti, jsou potrestáni v podobě snížené produktivity, obchod-
níci, kteří používají nečestné cenové politiky, mohou očekávat snížení prodejů. Když se lidé z nového kata-
logu dověděli, že cena produktu, který si nedávno koupili, je nyní nižší, než za jakou ho koupili, omezili své
budoucí nákupy u tohoto prodejce o 15 %, což znamenalo průměrnou ztrátu 90 $ na zákazníka. Zákazníci
evidentně vnímali nižší cenu jako referenční bod a brali situaci tak, že utrpěli ztrátu, protože zaplatili víc,
než se slušelo. Nejvýrazněji navíc reagovali ti zákazníci, kteří zakoupili více položek a za vyšší ceny. Ztráty
obchodníka převýšily zisky, kterých dosáhl zvýšením prodeje díky nižším cenám v novém katalogu.
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• 330
(…) Při snahách o potrestání nečestného chování se spojí i lidé, kteří se neznají.

• 334
Možnost a jistota mají podobně silné účinky i ve sféře ztrát. Když vaši milovanou osobu vezou na sál a exis-
tuje 5% riziko, že amputace bude nutná, je to velmi špatná zpráva – obnáší mnohem více bolesti, než by
odpovídalo polovině bolesti, jež obnáší 10% riziko amputace. Vzhledem k efektu možnosti máme tendenci
přikládat malým rizikům příliš velkou váhu a jsme ochotni platit mnohem více než očekávanou hodnotu,
abychom je úplně vyeliminovali. A psychologický rozdíl mezi 95% rizikem katastrofy a jistotou katastrofy
se zdá být ještě větší; nepatrná naděje, že by všechno nakonec mohlo dopadnout dobře, má velkou váhu.
Přikládání příliš velké váhy malým pravděpodobnostem zvyšuje atraktivitu nejen hazardních her, ale také
například pojistných smluv.

• 334
(…) Rozhodovací váhy, které lidé přikládají výsledkům nejisté situace, nejsou identické s pravděpodob-
nostmi těchto výsledků, což je v rozporu s principem očekávání. U nepravděpodobných výsledků dochází
k zveličování jejich váhy – to je efekt možnosti. U výsledků, které jsou téměř jisté, dochází k podceňování
jejich váhy v poměru ke skutečné jistotě. Princip očekávání, podle kterého jsou hodnoty váženy jejich prav-
děpodobností, neodpovídá lidské psychologii.

• 335
V roce 1952, několik let po uveřejnění von Neumannovy a Morgensternovy teorie, se konala v Paříži kon-
ference o ekonomice rizik. Zúčastnila se jí řada renomovaných ekonomů té doby. K americkým hostům
patřili například budoucí laureáti Nobelovy ceny Paul Samuelson, Kenneth Arrow i Milton Friedman, nebo
přední odborník na statistiku Jimmie Savage.
Jedním z organizátorů pařížské konference byl Maurice Allais, který o několik let později rovněž obdržel
Nobelovu cenu. Allais měl na vážené účastníky konference připraveno několik záludných otázek ohledně
rozhodování. (…) Allais hodlal ukázat, že jsou jeho hosté náchylní efektu jistoty, a tudíž poruší teorii očeká-
vaného užitku a axiomy racionální volby, na kterých tato teorie staví. Ukážeme si ve zjednodušené verzi
sadu voleb, kterou Allais vymyslel. Kterou alternativu byste si v situacích A a B vybrali vy?

A. 61% šance vyhrát 520 000 $ NEBO 63% šance vyhrát 500 000 $?
B. 98% šance vyhrát 520 000 $ NEBO 100% šance vyhrát 500 000 $?

Uvažujete-li jako většina lidí, preferovali byste v situaci A levou alternativu a v situaci B pravou alterna-
tivu. Pokud takto vypadaly vaše preference, dopustili jste se právě logického hříchu a porušili jste pravidla
racionální volby. Věhlasní ekonomové, kteří se v Paříži sešli, se v mírně rozšířené verzi dopustili podobného
hříchu, a tento jev se od té doby nazývá „Allaisův paradox“.
(…)
(…) Dvouprocentní rozdíl mezi 100% a 98% šancí na výhru v situaci B je pro člověka mnohem zásadnější
než stejný rozdíl mezi 63% a 61% šancí v situaci A.
Jak Allais předpokládal, vysoce inteligentní účastníci na konferenci si nepovšimli, že jejich preference jsou
v rozporu s teorií očekávaného užitku – dokud je na tento fakt neupozornil až téměř v samotném závěru
akce. Allais chtěl svým oznámením vyvolat rozruch: přední světoví odborníci na teorii rozhodování se
chovají nekonzistentně se svou vlastní koncepcí racionality! (…)

• 336
Zachovali jsme teorii očekávaného užitku jako logiku racionální volby, ale opustili jsme myšlenku, že lidé
provádějí perfektně racionální volby. Dali jsme si za úkol vytvořit psychologickou teorii, která by popsala,
jak lidé provádějí volby, bez ohledu na to, zda jsou racionální. V prospektové teorii tedy váhy rozhodování
nemusí být identické s pravděpodobností.

• 337
Chcete-li lépe pochopit asymetrii mezi efektem možnosti a efektem jistoty, představte si nejprve, že máte
1% šanci vyhrát 1 milion $. Zítra se dozvíte výsledek. A teď si představte, že skoro jistě máte vyhrát 1



Daniel Kahneman: Myšlení rychlé a pomalé 16Daniel Kahneman: Myšlení rychlé a pomalé 16Daniel Kahneman: Myšlení rychlé a pomalé 16

milion $, ale existuje 1% šance, že ho nevyhrajete. Opět se dozvíte výsledek zítra. Úzkost druhé situace se
zdá být výraznější než naděje první situace, že? Efekt jistoty se projevuje výrazněji než efekt možnosti také
tehdy, když výsledkem je nikoliv finanční zisk, ale nepříznivý výsledek operačního zákroku. Porovnejte si
intenzitu, se kterou se upínáte k nepatrnému střípku naděje při operaci, která bude mít skoro určitě fatální
důsledky, s intenzitou obavy z 1 % rizika, že nevyhrajete.

• 337
Kombinaci efektu jistoty a efektu možnosti na dvou koncích pravděpodobnostní škály nevyhnutelně do-
provází neadekvátní citlivost vůči pravděpodobnostem na škále mezi nimi.

• 338
Je velmi obtížné přiřadit velmi vzácným událostem jedinečnou rozhodovací váhu, protože je lidé někdy
úplně ignorují, což v podstatě znamená rozhodovací váhu v hodnotě nula. Na druhé straně pokud velmi
vzácnou událost zcela neignorujete, máte zase tendenci jí přiřadit neúměrně velkou váhu. Většina z nás
netráví mnoho času tím, že by si dělala starosti kvůli nukleárním katastrofám nebo fantazírovala o obrov-
ském dědictví od neznámého příbuzného. Avšak když už se na nějakou nepravděpodobnou událost naše
pozornost zaměří, přiřadíme jí více váhy, než si její pravděpodobnost zasluhuje.

• 338
Když věnujete pozornost nějaké hrozbě, vzniknou ve vás obavy – a rozhodovací váhy odrážejí míru těchto
obav. Vzhledem k efektu možnosti nejsou obavy úměrné pravděpodobnosti hrozby snížení nebo zmírnění
rizika nedostačuje: aby se obavy eliminovaly, pravděpodobnost by se musela snížit až na nulu.

• 339
Když jsme začali s Amosem [Tverským] pracovat na prospektové teorii, rychle jsme dospěli ke dvěma
závěrům: za prvé, lidé přisuzují více hodnoty ziskům a ztrátám než absolutní hodnotě majetku; a za druhé,
rozhodovací váhy, které se přikládají výsledkům, nejsou identické s pravděpodobností výsledku.

• 339

ZISKY ZTRÁTY
VYSOKÁ 95% šance vyhrát 10 000$ 95% šance prohrát 10 000$
PRAVDĚPODOBNOST Strach ze zklamání Naděje na vyhnutí se ztrátě
Efekt jistoty AVERZE K RIZIKU VYHLEDÁVÁNÍ RIZIKA

Přijetí nepříznivého vyrovnání Odmítnutí příznivého vyrovnání
NÍZKÁ 5% šance vyhrát 10 000$ 5% šance prohrát 10 000$
PRAVDĚPODOBNOST Naděje na velký zisk Strach z velké ztráty
Efekt možnosti VYHLEDÁVÁNÍ RIZIKA AVERZE K RIZIKU

Odmítnutí příznivého vyrovnání Přijetí nepříznivého vyrovnání

• První položka v každé buňce popisuje ilustrativní vyhlídku (angl. prospect, odtud prospektová teorie).
• Druhá položka charakterizuje emoce, které tato vyhlídka vyvolává.
• Třetí položka udává, jak se většina lidí zachová, když je jim nabídnuta volba mezi riskantní hrou

a jistým ziskem (nebo ztrátou), který odpovídá její očekávané hodnotě (například mezi „95% šancí
vyhrát 10 000 $“ a „9 500 $ s jistotou“.

• Čtvrtá položka popisuje očekávané postoje žalující a žalované strany, když v občanském sporu disku-
tují o možnosti vyrovnání. 

Čtyřsložkový model preferencí je považován za jeden z klíčových přínosu prospektové teorie. Mechanismus
fungování preferencí u tří ze čtyř buněk byl známý; čtvrtý (v pravé horní buňce) byl nový a neočekávaný.

• Levá horní buňka obsahuje koncept, který popsal Bernoulli: Lidé mají averzi k riziku, když zvažují
alternativy se značnou šancí dosáhnou velkého zisku. Raději akceptují méně, než je očekávaná hodnota
riskantní hry, aby si zajistili jistý zisk.
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• Efekt možnosti v levé spodní buňce vysvětluje, proč jsou mezi lidmi tak oblíbené loterie. Když je
první cena mimořádně vysoká, zdá se, že je kupujícím tiketů či losů lhostejný fakt, že jejich šance na
výhru jsou minimální. Los do loterie představuje dokonalý příklad efektu možnosti. Bez losu nemůžete
vyhrát, s losem máte šanci; to, zda je šance malá nebo téměř nulová, nehraje roli. Jenže lidé koupí losu
získávají více než jen šanci vyhrát: dostanou i možnost příjemně snít o výhře.

• Pravá dolní buňka reprezentuje sféru, kde se kupuje pojištění. Lidé jsou ochotni zaplatit za pojištění
více, než odpovídá očekávané hodnotě rizikových alternativ – tím vzniká rozdíl, ze kterého pojišťovny
hradí své náklady a vytvářejí své zisky. Opět zde platí, že lidé kupují více ochrany proti nepravděpo-
dobným pohromám; eliminují obavy – kupují si klidnou mysl.

(…)
V pravé horní buňce se nachází mnoho nešťastných situací, do kterých se lidé dostávají. Toto jsou situace,
kdy lidé, kteří čelí velmi nepříznivým alternativám, přistupují na zoufalé riskantní hry, přičemž akceptují
i vysokou pravděpodobnost, že výměnou za nepatrnou naději na odvrácení velké ztráty se věci pro ně ještě
mnohem víc zhorší. Vstupování do takového druhu rizik často znamená nezvratnou cestu ke katastrofe.
Představa přijetí velké jisté ztráty je příliš bolestná a naděje na úplnou úlevu příliš svůdná na to, aby člověk
učinil racionální rozhodnutí, že nastal čas ztráty zastavit. To je případ podniků, které když ztrácejí postavení
kvůli novějším technologiím, utrácejí své zbývající prostředky v marných pokusech o dohnání konkurence.
Podobně je tomu ve válkách: protože je tak těžké přiznat porážku, prohrávající strana často bojuje dlouho
poté, kdy je vítězství druhé strany jisté a pouze otázkou času.

• 343
Když se konzistentně přikládá vyšší váha nepravděpodobným výsledkům – což je vlastnost intuitivního
rozhodování – vede to nakonec ke zhoršení celkového výsledku. 

• 346
(…) Terorismus funguje a (…) je tak účinný [proto, že] vyvolává v. kaskádu dostupnosti. Extrémně živý
obraz smrti a škod, neustále posilovaný pozorností médií a častými konverzacemi, se stává vysoce dosaži-
telný a reálný, zejména když je spojen s nějakou konkrétní situací, například když vidíte autobus. Vzbuzení
emocí probíhá asociativně, automaticky a nekontrolovaně a produkuje podněty pro ochranné kroky. Systém
2 sice „ví“, že pravděpodobnost je nízká, ale tato znalost neeliminuje automaticky vygenerované nepříjemné
pocity a přání se situaci vyhnout. Systém 1 vypnout nelze. Emoce nejsou jen neúměrné pravděpodobnosti,
ale jsou rovněž necitlivé vůči konkrétní hladině pravděpodobnosti.

• 346
Psychologie loterií s vysokou výhrou se podobá psychologii terorismu. V dané komunitě se sdílí vzrušující
možnost obrovské výhry, která je posilována rozhovory na toto téma doma i v práci. Stejně jako je zakoupení
losu okamžitě odměněno příjemnými fantaziemi, tak je vyhnutí se autobusu odměněno okamžitou úlevou
od strachu. V obou případech je skutečná pravděpodobnost nepodstatná; pro daný okamžik je důležitá
pouze možnost, že by něco takového mohlo nastat.

• 346
Přeceňování nepravděpodobných výsledků je zakořeněno ve vlastnostech Systému 1, které jsou dnes již
známy. Emoce a živé obrazy výsledků ovlivňují plynulost, dostupnost a úsudek o pravděpodobnosti, a tu-
díž zodpovídají za to, že na těch několik málo vzácných událostí, které neignorujeme, zase reagujeme
přehnaně.

• 347
Lidé ve svých úsudcích nadhodnocují pravděpodobnost nepravděpodobných událostí.

• 347
Lidé ve svých rozhodnutích přeceňují nepravděpodobné události (přikládají jim větší váhu).

• 348
Naše mysl má užitečnou schopnost zaměřit se spontánně na cokoliv, co je podivné, jiné, nebo neobvyklé.
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• 349
Úspěšná realizace nějakého plánu je konkrétní a snadno představitelná, když se člověk snaží předvídat
výsledek nějakého projektu. Naopak, alternativa neúspěchu je zamlžená, protože existuje bezpočet mož-
ností, kvůli kterým se věci mohou pokazit. Když podnikatelé a investoři hodnotí své vyhlídky, jsou proto
náchylní jak k nadhodnocování odhadů svých šancí, tak k tomu, že své odhady přeceňují, tj. přikládají jim
vyšší rozhodovací váhu.

• 353
(…) Různé způsoby sdělení o možných rizicích (…) se liší co do svých účinků. Přečtete si, že „vakcína, která
děti ochrání před smrtelnou nemocí, nese 0,001% riziko trvalého postižení“. Riziko vám připadá hodně
malé. Nyní se podívejte na jiný popis stejného rizika: „Jedno ze sto tisíc naočkovaných dětí bude trvale
postižené.“. Druhý výrok provede s vaší myslí něco, co ten první neudělal: vyvolá představu individuál-
ního dítěte, které je po očkování trvale postižené; 99 999 bezpečně naočkovaných dětí se rozplynulo na
pozadí. Jak předvídá koncept opominutí jmenovatele, událostem s nízkou pravděpodobností se přiděluje
mnohem větší váha, pokud jsou popsány ve smyslu relativní četnosti (kolik jich je), než když jsou uvedeny
v abstraktnějších termínech jako „šance“, „riziko“, nebo „pravděpodobnost činí“.

• 353
V jedné studii lidé hodnotili „nemoc, která zabíjí 1 286 lidí z každých 10 000“ jako mnohem nebezpečnější
než „nemoc, která zabíjí 24,14 % této populace“. První nemoc jim připadala hrozivější než druhá, přestože
riziko u první je pouze poloviční než u druhé! V ještě přímější demonstraci efektu opominutí jmenovatele
byla „nemoc, která zabíjí 1 286 lidí z každých 10 000“ hodnocena taktéž jako nebezpečnější než nemoc, která
„zabíjí 24,4 lidí ze 100“. Kdyby měli účastníci provést přímé srovnání těchto dvou formulací, což je úkol,
který explicitně vyvolá Systém 2, účinek by se určitě snížil nebo úplně eliminoval.

• 359
(…) Každou jednoduchou volbu formulovanou ve smyslu zisků a ztrát lze rozložit mnoha různými způsoby
na kombinace voleb, jež budou přinášet značně nekonzistentní preference.

• 360
Ideálu logické konzistentnosti (…) nelze dosáhnout pomocí našich omezených myslí. Jsme náchylní prin-
cipu WYSIATI (co vidíš, je všechno, co je), máme averzi k mentálnímu úsilí, a tak máme tendenci učinit
rozhodnutí, jakmile se problém ukáže – i když nám je výslovně řečeno, že máme rozhodovací problémy
zvažovat současně. Nemáme ani mentální prostředky, ani přirozené sklony k prosazování konzistentnosti
ve svých preferencích a naše preference nejsou nějakým kouzlem nastaveny tak, že budou vždy koherentní,
jako je tomu v modelu racionálního agenta.

• 360
O Paulu Samuelsonovi, jednom z nejvýznamnějších ekonomů 20. století, se vypráví slavná historka: Ze-
ptal se jednoho přítele, jestli by přistoupil na hru s hodem mincí, ve které by mohl (podle toho, zda padne
hlava nebo orel) prohrát 100 $ nebo vyhrát 200 $. Jeho přítel mu odpověděl: „Nepřistoupil, protože ztrátu
100 $ bych pociťoval jako větší než zisk 200 $. Ale přistoupím na ni, když mi slíbíš, že budu moci hrát 100
takových her.“. Pokud zrovna nepatříte mezi teoretiky v oblasti rozhodování, zřejmé byste sdíleli intuici
Samuelsonova přítele, že když budete hrát velmi příznivou, ale riskantní hru vícekrát, zredukuje se sub-
jektivní riziko. Samuelsona odpověď jeho kamaráda zaujala a rozhodl se, že ji bude podrobněji analyzovat.
Dokázal, že za určitých velmi specifických podmínek by měl jedinec maximalizující užitek, který odmítne
jednu hru, také odmítnou nabídku na mnoho těchto her.
Zajímavé je, že Samuelsonovi, zdá se, nevadil fakt, že jeho důkaz, který je samozřejmě platný, vedl k závěru,
jenž je v rozporu přinejmenším se selským rozumem, pokud ne i s racionalitou: nabídka na sto riskantních
her je tak lákavá, že by ji žádný duševně zdravý člověk neodmítl.
(…)
Předpokládejme, že preference Samuelsonova přítele, budeme mu říkat Sam, popisuje velmi jednoduchá
hodnotová funkce. Aby Sam vyjádřil svoji averzi ke ztrátě, nejprve přepíše sázku tak, že znásobí každou
ztrátu dvakrát. Pak vypočítá očekávanou hodnotu pro přepsanou sázku. Zde jsou výsledky pro jeden, dva
nebo tři hody. (…)
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Očekávaná hodnota
Jeden hod (50 %) prohrává 100, 50 % vyhrává 200) 50
Zdvojnásobená ztráta (50 %) prohrává 200, 50 % vyhrává 200) 0
Dva hody (25 %) prohrává 200, 50 % vyhrává 100, 100

25% vyhrává 400)
Zdvojnásobená ztráta (25 % prohrává 400, 50 % vyhrává 100, 50

25% vyhrává 400)
Tři hody (12,5 % prohrává 300, 37,5 % vyhrává 0, 150

37,5 % vyhrává 300, 12,5 % vyhrává 600)
Zdvojnásobená ztráta (12,5 % prohrává 600, 37,5 % vyhrává 0, 112,5

37,5 % vyhrává 300, 12,5 % vyhrává 600)

(…)
(…) Pozoruhodným aspektem na tomto příběhu je to, že se Sam nikdy nevzdává své averze ke ztrátě. Avšak
agregace příznivých riskantnách her rychle zredukuje pravděpodobnost ztráty a vliv averze ke ztrátě na
jeho preference se tak postupně zmenšuje.

• 363
Kombinace averze ke ztrátě a úzkého rozhodovacího rámce znamená nákladné prokletí. Individuální in-
vestoři se mohou tomuto prokletí částečně vyhnout tak, že sníží frekvenci, s jakou kontrolují, jak dobře
na tom jejich investice jsou; tím získají emocionální přínos širokého rámce a také si ušetří čas a infarktové
stavy. Když budete podrobně sledovat denní výkyvy v cenách akcií, odsuzujete se předem k neúspěchu,
protože smutek z častých malých ztrát převáží nad radostí ze stejně častých malých zisků. Kontrola jed-
nou za čtvrt roku je pro individuální investory až dost (někdy i to je moc). Kromě zlepšení emocionální
kvality života ale tím, že se záměrně vyhnete informacím o krátkodobých výsledcích, také zvýšíte kva-
litu svého rozhodování i kvalitu dosažených výsledků obecně. Jak to? Typická krátkodobá reakce na špat-
nou zprávu přinese zvýšení averze ke ztrátě. Investoři, kteří dostávají agregovanou zpětnou vazbu, obdrží
takové zprávy mnohem méně často a budou mít pravděpodobněji menší averzi k riziku, takže ve finále
skončí bohatší. Méně vás to také svádí zbytečně „míchat“ svým portfoliem, když nevíte, jak si jednotlivé
akcie v portfoliu každý den (nebo každý týden či každý měsíc) stojí. Je prokázáno, že strategie neměnit svoji
pozici po několik období (ekvivalent „uzamčení“ investice) přináší zlepšení finanční výsledků.

• 364
Jedinci, kteří jsou při rozhodování náchylní k úzkému rámci, konstruují preference pokaždé, když mají
před sebou nějakou riskantní volbu. Udělali by lépe, kdyby měli nějakou strategii ohledně rizik, kterou by
rutinně aplikovali, kdykoliv by se podobný problém objevil. Známými příklady takové rizikové strategie je
např. „při kupování pojištění vždy volit nejvyšší možnou spoluúčast“ nebo „nikdy nekupovat rozšířenou
záruku“. Riziková strategie vlastně poskytuje široký rozhodovací rámec. U příkladů s pojištěním očekáváte
příležitostnou ztrátu celé spoluúčasti nebo příležitostné selhání nepojištěného produktu. Relevantní v této
situaci je skutečnost, že dokážete redukovat nebo eliminovat bolest z okamžité ztráty myšlenkou, že strate-
gie, kvůli které tato ztráta nastala, bude pro vás dlouhodobě téměř jistě finančně výhodná.
Riziková strategie, která agreguje rozhodnutí, je analogická vnějšímu pohledu na plánovací problém (…).
Vnější pohled přesune ohnisko pozornosti od specifik současné situace ke statistickým výsledkům podob-
ných situací. Vnější pohled je široký rámec pro uvažování o plánech. Riziková strategie je široký rámec,
který začleňuje konkrétní rizikovou volbu do sady podobných voleb.

• 364
Vnější pohled a riziková strategie představují nápravné prostředky proti dvéma různým zkreslením (bi-
asům), jež ovlivňují mnohá naše rozhodnutí:  proti přehnanému optimismu, který způsobuje klam plá-
nování, a proti přehnané opatrnosti způsobené averzí ke ztrátě. Tato dvě zkreslení působí proti sobě. Nad-
měrný optimismus chrání jednotlivce i organizace před paralyzujícím účinkem averze ke ztrátě; averze
ke ztrátě je chrání proti bláznovstvím přehnaného optimismu. Konečný výsledek je pro rozhodujícího se
jedince docela uspokojivý. Optimisté jsou přesvědčeni, že jejich rozhodnutí jsou prozíravější, než ve sku-
tečnosti jsou, a jedinci s averzí ke ztrátě správně odmítají mezní návrhy, které by jinak asi akceptovali.
Neexistuje samozřejmě žádná záruka, že se tyto odchylky navzájem vyruší za každé situace. Organizace,
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která má možnost eliminovat jak nadměrný optimismus, tak nadměrnou averzi ke ztrátě, by tak rozhodně
měla učinit. Cílem by proto mělo být systematické zajištění vnějšího pohledu a nastavení rizikové strategie.

• 365
Richard Thaler vyprávěl o diskusi na téma rozhodování, kterou vedl s vrcholovými manažery 25 divizí
jedné velké společnosti. Vyzval je, aby zvážili riskantní volbu, ve které mohli se stejnou pravděpodobností
buď ztratit velký objem kapitálu, zhruba tak velký jako kapitál, za který měli ve společnosti zodpovědnost,
nebo získat dvojnásobek této částky. Nikdo z manažerů nebyl ochoten do takového rizika jít. Thaler se pak
obrátil ke generálnímu řediteli společnosti, který byl také přítomen, a zeptal se ho na jeho názor. Ředitel bez
zaváhání odpověděl: „Byl bych rád, kdyby všichni svá rizika akceptovali.“. V kontextu tohoto rozhovoru
bylo přirozené, že generální ředitel zaujal široký rozhodovací rámec, který pojal všech 25 sázek.

• 366
Peníze máme uloženy na různých účtech, které jsou nékdy fyzické, někdy pouze mentální. Máme peníze na
béžnou útratu, pak obecné úspory, vyčleněné úspory na vzdělání dětí nebo pro naléhavé zdravotní případy.
V naší ochotě čerpat z těchto účtů s cílem pokrýt určité potřeby existuje jasná hierarchie. Používáme účty za
účelem sebekontroly, například když si stanovíme rozpočet na domácnost, omezíme denní spotřebu kávy,
nebo zvýšíme dobu věnovanou cvičení. Za sebekontrolu často platíme, například když současně vkládáme
peníze na spořicí účty a na kreditní kartě jsme přitom stále v minusu. Ekoni z modelu racionálního agenta
se k mentálnímu účetnictví neuchylují – uplatňují komplexní pohled na výsledky a jsou motivováni pouze
externími pobídkami. Pro běžného člověka představují mentální účty formu úzkého rámce; udržují věci pod
kontrolou a zvládnutelné i pomocí omezené mysli.

• 368
Z finančních výzkumů podle očekávání opravdu vyplynulo, že mezi individuálními investory existuje ma-
sivní preference pro prodej „vítězů“ v porovnání s prodejem „poražených“ – je to zkreslení, které už dostalo
i svůj odborný termín: dispoziční efekt.
Dispoziční efekt je vlastně případem úzkého rozhodovacího rámce. Investor si pro každé akcie, které nakoupí,
vytvoří účet, a chce každý účet uzavřít se ziskem. U racionálního agenta je to jinak: má na své portfolio
komplexní pohled a bude prodávat ty akcie, které si v budoucnu nejméně pravděpodobně budou vést dobře;
neuvažuje, zda jsou to akcie momentálně vítězné, nebo prohrávající.

• 369
Racionálního rozhodovatele zajímají pouze budoucí důsledky současných investičních kroků. Mezi ekonovy
starosti nepatří ospravedlňovat dřívější chyby. Rozhodnutí investovat další zdroje do ztrácejícího účtu, když
jsou k dispozici lepší investice, je známo jako klam utopených nákladů, nákladný omyl, který lze pozorovat
u malých i zásadních rozhodnutí. Vydat se do sněhové bouře, protože jsem zaplatil za vstupenku – to je
omyl utopených nákladů.
Představte si společnost, která již do nějakého projektu vložila 50 milionů $. Projekt má nyní zpoždění
a prognózy jeho konečných výnosů již nejsou tak optimistické jako na počátku, ve fázi plánování. Aby měl
projekt šanci na dokončení, vyžadovalo by to teď vynaložit dalších 60 milionů $.  Existuje ale i alternativní
návrh investovat stejnou částku (60 milionů $) do nového projektu, který se momentálně jeví tak, že by měl
v budoucnu přinést vyšší výnosy. Co společnost udělá? Až příliš často dochází k tomu, že se společnost
ovlivněná utopenými náklady vydá do sněhové bouře: raději vyhodí další peníze, než aby se „ponížila“
tím, že uzavře účet s nákladným neúspěchem. Ve čtyřsložkovém modelu preferencí (…) najdete tuto situaci
v pravé horní buňce, kde se nacházejí volby mezi jistou ztrátou a nepříznivou riskantní hrou, která je často
(a nerozumně) preferována.
Vkládání dalšího úsilí a prostředků do neúspěšných aktivit je chybou z pohledu organizace, ale nemusí
to být nutně chyba z pohledu jedince, který je za nejistý projekt zodpovědný. Kdyby se projekt zrušil,
zanechá to v záznamech manažera trvalou skvrnu, a v jeho nejlepším zájmu tudíž může být dál hazardovat
s prostředky organizace v naději, že se původní investice přece jen vrátí – nebo alespoň den zúčtování co nej-
déle odkládat. Když nastane situace utopených nákladů, platové pobídky, které manažer má, se dostanou
do rozporu s cíli společnosti a jejích akcionářů. Jde o známý jev, který se obvykle nazývá problém zastoupení
(agency problem). Správní rady si tyto konflikty dobře uvědomují, a proto často nahrazují generálního
ředitele, který je obtěžkán předchozími rozhodnutími, a tudíž se zdráhá zastavit ztráty. Nemusí jít o to,
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že by členové správní rady byli přesvědčeni, že je nový ředitel kompetentnější. Vědí ale, že v hlavě nemá
stejné mentální účty, a bude tudíž při hodnocení aktuálních možností snadněji ignorovat utopené náklady
minulých investic.
Klam utopených nákladů drží lidi déle, než je zdrávo, ve špatných pracovních pozicích, v nešťastných
manželstvích a u beznadějných vědeckých projektů. (…)

• 371
(…) Intenzivní lítost je to, co prožíváte, když si dokážete velmi snadno představit sama sebe, jak uděláte
něco jiného, než jste udělali.
Lítost je jednou z v. kontrafaktických emocí, které jsou vyvolány v situacích, kdy byly k dispozici alterna-
tivy k reálné skutečnosti – všechno „mohlo být jinak“. (…)

• 371
Po každé letecké katastrofe se vyrojí příběhy o pasažérech, kteří „neměli“ být na palubě letadla – dostali
letenku na poslední chvíli, byli převedeni z jiného letu, měli letět o den dřív, ale museli let odložit. Tyto
dojemné historky mají společný prvek: zahrnují neobvyklou událost, a neobvyklé události je v představách
snadnější anulovat než běžné události. Naše asociativní paměť obsahuje reprezentaci normálního světa
a jeho pravidel. Abnormální událost přitáhne pozornost a také aktivuje myšlenku na událost, která by byla
za určitých okolností normální.

• 372
Paul vlastní akcie společnosti A. Během minulého roku zvažoval, že by je vyměnil za akcie společnosti B,
ale nakonec se rozhodl, že to neudělá. Nyní se dozví, že kdyby přešel k akciím společnosti B, měly by teď
jeho investice hodnotu vyšší o 1 200 $.
George vlastnil akcie společnosti B. Během minulého roku je vyměnil za akcie společnosti A. Nyní se do-
zvěděl, že kdyby si ponechal akcie společnosti B, měly by teďjeho investice hodnotu vyšší o 1 200 $.
Kdo z nich prožívá větší lítost? Výsledky byly jednoznačné: 8 % respondentů uvedlo Paula, 92 % uvedlo
George.
Je to zvláštní, protože situace obou investorů je objektivně identická. Oba nyní vlastní akcie A a oba by na
tom byli o stejnou částku lépe, kdyby vlastnili akcie B. Jediný rozdíl spočívá v tom, že George se dostal tam,
kde je, na základě svého jednání, zatímco Paul se dostal do stejné pozice na základě nejednání. Tento krátký
příklad ilustruje mnohem širší jev: lidé očekávají, že budou mít mnohem silnější emocionální reakce (včetně
lítosti) na výsledek, který je produkován jejich jednáním, než na stejný výsledek, který vznikne v důsledku
jejich nejednání.

• 373
Když se odchýlíte od předvolby, můžete si snadno představit normu, a pokud je předvolba spojena s ne-
příznivými důsledky, rozpor mezi těmito dvěma bude zdrojem bolestných emocí. Předvolená alternativa,
když vlastníte akcie, znamená neprodat, zatímco když ráno potkáte v práci kolegu, předvolbou je pozdravit.
Prodej akcií stejně jako nepozdravení kolegy představuje odchylku od předvolené (standardní) alternativy,
a stávají se proto přirozenými kandidáty pro lítost nebo vinu.

• 373
Asymetrie v riziku lítosti favorizuje konvenční volby a volby odrážející averzi k riziku. Toto zkreslení
můžeme zaznamenat v mnoha kontextech. Když jsou spotřebitelé upozorněni na možnost, že budou svého
rozhodnutí litovat, zvyšuje to u nich preference konvenčních voleb, například upřednostňují značkové
výrobky před generickými. Také v chování správců finančních fondů se s blížícím se koncem roku pro-
jevuje efekt očekávaného hodnocení: mají tendenci odstranit z portfolia nekonvenční a jinak problematické
akcie. Dokonce i rozhodnutí o životě a smrti mohou být takto ovlivněna. Představte si lékaře s vážně nemoc-
ným pacientem. Jeden způsob léčby zapadá do běžných standardů péče, druhý způsob léčby je neobvyklý.
Lékař má dobré důvody se domnívat, že nekonvenční léčba by zlepšila pacientovy šance, ale neexistují
přesvědčivé důkazy. Lékař, který by předepsal neobvyklou léčbu, čelí značnému riziku lítosti, viny a možná
i soudního sporu. Ve zpětném pohledu bude snazší si představit normální volbu; naopak abnormální volbu
bude snadné anulovat. Jistě, dobrý výsledek by přispěl k pověsti lékaře, který se odvážil novou léčbu použít,
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ale potenciální přínos je menší než potenciální náklady, protože úspěch je obecně normálnějším výsledkem,
než je neúspěch. 

• 379
(…) Dojemnost příběhu nezakládá legitimní faktor pro rozhodování.

• 379
Normálně život prožíváme v mezisubjektovém režimu, kdy kontrastující alternativy, které by mohly změnit
náš názor, nebývají k dispozici, a pak také samozřejmě působí princip WYSLATI (co vidíš, je všechno, co je).
V důsledku toho názory, které běžně schvalujete, když uvažujete o morálce, nemusí nutně řídit vaše emo-
cionální reakce; morální intuice, které vám přicházejí na mysl v různých situacích, nejsou vnitřně konzis-
tentní.

• 384
K výzkumu v oblasti zvratu preferencí přispěl mezi mnoha jinými i Christopher Hsee z Chicagské univer-
zity. V jeho experimentu účastníci hodnotili hudební slovníky v antikvariátu.

Slovník A Slovník B
Rok vydání 1993 1993
Počet položek 10 000 20 000
Stav knihy Jako nový Obálka roztržená, jinak jako nový

Když byly slovníky prezentovány samostatně, účastníci přiřadili slovníku A vyšší hodnotu, ale při společ-
ném hodnocení se samozřejmě preference obrátily. Výsledky ilustrují Hseeovu hypotézu ohodnotitelnosti:
V samostatném hodnocení není počtu položek ve slovníku přiložena žádná váha, protože „počet“ nelze sám
o sobě ohodnotit. Na rozdíl od toho ve společném hodnocení je okamžitě zřejmé, že slovník B bude v tomto
aspektu lepší než slovník A, a je také zřejmé, že počet položek je mnohem důležitější než stav obálky knihy.

• 386
(…) Racionalitě lépe svědčí širší, komplexnější rozhodovací rámec a společné hodnocení je zjevně širším
rámcem než samostatné hodnocení. Měli byste si ale dávat pozor na společná hodnocení, kdy někdo kon-
troluje, jaké vstupy máte k dispozici, a má zároveň speciální zájem na tom, jak se rozhodnete. Prodejci se
velmi rychle naučili pracovat se skutečností, že zmanipulováním kontextu, ve kterém zákazník zboží vidí,
může zásadně ovlivnit jeho preference.

• 387
Sunstein porovnával správní pokuty, které mohou uložit různé americké státní úřady, včetně např. úřadu
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo ministerstva životního prostředí. Došel k závěru, že „v rámci
kategorií se výše trestů zdají velmi rozumné, minimálně v tom smyslu, že vážnější škody jsou trestány
přísněji. U porušení předpisů pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci jsou největší pokuty ukládány za
opakovaná porušení, dále následují pokuty za jednotlivá porušení, která jsou úmyslná a závažná, a nej-
méně jsou postihovány případy nesprávné či nedostatečné evidence.“. Nemělo by vás však překvapit, že
mezi jednotlivými úřady se velikost pokut hodně měnila, a to způsobem, který odrážel spíš politické a his-
torické aspekty než obecnou důležitost či spravedlnost. Pokuta za „závažné porušení“ předpisů týkajících
se bezpečnosti pracovníků má horní hranici 7 000 $, zatímco porušení zákona o ochraně divokého ptactva
může vyústit v pokutu až 25 000 $. Výše pokut je přiměřená v kontextu dalších pokut, které daný úřad
uděluje, ale když je porovnáte navzájem, vypadají neadekvátně. (…) Absurditu vidíte pouze tehdy, když
dva případy vidíte společně v širším rámci. Systém správních pokut je koherentní uvnitř úřadů, ale globálně
koherentní není.

• 388
Skutečnost, že logicky ekvivalentní výroky evokují různé reakce, způsobuje, že běžní lidé nemají šanci být
tak spolehlivě racionální jako ekoni. 

• 389
Termín efekty framingu neboli efekty rámců (framing effect) jsme s Amosem [Tverským] použili pro označení
případů neodůvodněného vlivu formulace na názory a preference. Toto je jeden z příkladů, se kterým jsme
pracovali:
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Akceptovali byste riskantní hru, která nabízí 10% šanci vyhrát 95 $ a 90% šanci prohrát 5 $?
Zaplatili byste 5 $ za možnost účasti v loterii, která nabízí 10% šanci vyhrát 100 $ a 90% šanci nevyhrát nic?
Za prvé, chvilku přemýšlejte a přesvědčte se o tom, že obě situace jsou identické. V obou se musíte rozhod-
nout, jestli budete akceptovat stejně nejistou vyhlídku, kdy ve finále budete buď o 95 $ bohatší nebo o 5 $
chudší.
Člověk, jehož preference jsou vázány výhradně na realitu, dá v obou případech stejnou odpověď – ale
takových jedinců moc není. Ve skutečnosti jedna situace přiláká mnohem více kladných odpovědí: ta druhá.
Když je špatný výsledek zarámovaný do podoby ceny losu v loterii, který nevyhraje, je to mnohem přijatel-
nější, než když je popsán prostě jako prohra v hazardní hře. Nemělo by nás to překvapovat: ztráty evokují
silnější negativní pocity než cena či náklady. Volby nejsou striktně vázány na realitu, protože Systém 1 není
striktně vázaný na realitu.

• 392
Klasický příklad emocionálního framingu představuje experiment, který Amos [Tversky] s kolegy provedl
na lékařské fakultě Harvardské univerzity. Lékaři dostali statistiku o výsledcích dvou způsobů léčby ra-
koviny plic – operace a ozařování. Údaje o šancích na přežití v horizontu 5 let jasně favorizovaly operační
zákrok, ale z krátkodobého hlediska byla operace riskantnější než ozařování. Polovina účastníků měla statis-
tiku podanou ve formě šancí na přežití, polovina ve formě míry úmrtnosti. Tyto dva popisy krátkodobých
vyhlídek u operace zněly takto:
Míra přežití jednoho měsíce činí 90 %.
V prvním měsíci existuje 10% úmrtnost.
Už asi víte, jak dopadly výsledky experimentu: operace byla oblíbenějším řešením v prvním rámci (zvolilo ji
84 % lékařů) než v druhém (50 % lékařů dalo přednost ozařování). Logická ekvivalentnost těch dvou popisů
je zřejmá a rozhodující se jedinec vázaný na realitu by volil stejnou alternativu bez ohledu na to, v jaké
verzi je alternativa popsána. Ale Systém 1, tak jak jsme ho měli možnost poznat, je jen zřídkakdy lhostejný
k emocionálním slovům: úmrtnost je špatná a přežití je dobré; 90% šance na přežití zní povzbudivě, zatímco
10% úmrtnost nahání hrůzu. Studie přinesla i další důležité zjištění: lékaři byli efektu framingu náchylní
stejně jako lidé bez lékařského vzdělání (pacienti nemocnice a studenti obchodní fakulty). Lékařské vzdělání
evidentně žádnou obranu proti framingu neposkytuje.

• 393
Pokud není nějaký jasný důvod udělat to jinak, většina z nás pasivně akceptuje rozhodovací problémy tak,
jak jsou zarámované, a tudíž máme málokdy příležitost zjistit míru, do jaké jsou naše preference vázány
spíš na rámec než na realitu.

• 394
Když jsou možné výsledky dobré, mají rozhodující se jedinci tendenci dávat přednost jisté věci před ris-
kantní hrou (vykazují averzi k riziku). Když jsou oba výsledky nepříznivé, mají tendenci odmítnout jistou
věc a jít do rizika.

• 394
(…) Preference averze k riziku a vyhledávání rizika nejsou vázány na realitu. U preferencí mezi stejnými
objektivními výsledky dojde při odlišných formulacích k jejich zvratu.

• 394
[Ekonom Thomas Schelling] vyložil studentům, že standardní úleva se poskytuje na každé dítě a že částka
úlevy není závislá na příjmu daňového poplatníka. Pak studenty vyzval, aby se vyjádřili k následujícímu
návrhu:
Měly by být daňové úlevy na děti větší pro bohaté než pro chudé?
Vaše intuice bude asi podobná jako intuice Schellingových studentů: představa favorizování bohatých po-
mocí větších daňových úlev jim připadala zcela nepřijatelná.
Schelling pak vysvětlil, že daňový zákon je vlastně svévolný. Jako výchozí případ uvažuje rodinu bez dětí
a snižuje daň o částku úlevy na každé dítě. Daňový zákon by ale mohl být samozřejmě přepsán tak, že
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by jako výchozí stav bral rodinu se dvěma dětmi. V této formulaci by rodiny s méně než „standardním“
počtem dětí platily daňový příplatek. Schelling nyní studenty vyzval, aby sdělili svůj názor na další návrh:
Měli by chudí bezdětní lidé platit stejně velkou daňovou přirážku jako bezdětní bohatí?
Zde byste asi opět souhlasili s reakcí studentů na tento návrh, který odmítli se stejnou vehemencí jako první.
Ale Schelling studentům ukázal, že nemohou logicky odmítat oba návrhy. Rozdíl mezi daní u bezdětné
rodiny a daní rodiny s dvěma dětmi je v první verzi popsán jako úleva na dani a v druhé verzi jako zvýšení
daně. Pokud v první verzi chcete, aby chudí dostávali stejný (nebo větší) benefit jako bohatí za to, že mají
děti, pak musíte chtít, aby chudí platili alespoň stejný trest jako bohatí za to, že jsou bezdětní.
Můžeme tu opět vidět v akci Systém 1. Dodá nám okamžitou odpověď na jakoukoliv otázku ohledně
bohatých a chudých: když je na pochybách, favorizuje chudé. Překvapujícím aspektem na Schellingově
problému je to, že toto zjevně jednoduché morální pravidlo nefunguje spolehlivě. Generuje protikladné
odpovědi na stejný problém, v závislosti na tom, jak je problém zarámován. (…)

• 397
Širší rámce a obecnější účty obvykle vedou k racionálnějším rozhodnutím.

• 398
(…) V článku zveřejněném v roce 2003 se uvádělo, že míra dárcovství činila v Rakousku téměř 100 %, ale
v sousedním Německu pouze 12 %, ve Švédsku 86 %, ale v Dánsku pouze 4 %.
Za těmito enormními rozdíly stojí efekt framingu, který byl způsoben formulací klíčové otázky. V zemích
s vysokou mírou dárcovství mají formulář udělaný tak, že jedinci, kteří nechtějí darovat orgány, musí za
škrtnou příslušný rámeček. Pokud neudělají tento jednoduchý úkon, jsou považováni za dárce. V zemích
s nízkou mírou dárcovství je to naopak – musíte příslušný rámeček zaškrtnout, chcete-li být dárcem. To je
vše. Nejlepším a nejjednodušším indikátorem toho, zda lidé darují své orgány, je předvolená alternativa –
ta, která bude přijata bez zaškrtávání jakéhokoliv políčka.
(…)
(…) Pokud se domníváte, že pro společnost jako celek je dobré dostatečné množství darovaných orgánů,
nezaujmete vůči formulacím, z nichž jedna vyvolá téměř 100% dárcovství a druhá přinese dárcovství jen
od 4 % řidičů, neutrální postoj.
Vidíme znovu a znovu, jak může být důležitá volba řízena naprosto nepodstatným prvkem dané situace.
Je to až trapné – toto přece není způsob, jak bychom chtěli dělat zásadní rozhodnutí. Navíc vůbec nemáme
pocit, že by naše mysl takto fungovala; jenže důkazy o těchto kognitivních iluzích jsou nevyvratitelné.

• 407
Prožívající já je to, které odpoví na otázku: „Bolí to teď?“. A pamatující já je to, které odpoví na otázku:
„Jaké to celkově bylo?“. Vzpomínky představují všechno, co si zachováme z našich životních prožitků, a tak
jediným úhlem pohledu, který dokážeme zaujmout, když uvažujeme o našich životech, je úhel pohledu
pamatujícího já.

• 407
Zaměňování prožitku se vzpomínkou na něj představuje působivou kognitivní iluzi – a je to substituce,
která nás vede k tomu, že věříme, že nějaký minulý prožitek může být zničen. Prožívající já nemá hlas.
Pamatující já se někdy plete, ale právě toto já sleduje skóre a řídí, co se ze života naučíme, právě toto já
činí rozhodnutí. To, co se naučíme z minulosti, má maximalizovat kvalitu našich budoucích vzpomínek, ne
nezbytně našich budoucích prožitků. Je to tyranie pamatujícího já.

• 411
(…) Nemůžeme plně důvěřovat tomu, že naše preference odrážejí naše zájmy, a to i když jsou založeny na
osobní zkušenosti (…).

• 411
Naše chutě a rozhodnutí jsou formovány vzpomínkami a vzpomínky se mohou mýlit. Z tohoto důkazu
vyplývá zásadní námitka vůči představě, že lidé mají konzistentní preference a vědí, jak je maximalizovat
– úhelnému kameni modelu racionálního agenta. Nekonzistentnost je vestavěna do konceptu naší mysli.
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Máme silné preference ohledně délky trvání prožitku bolesti a radosti. Chceme, aby bolest byla krátká a ra-
dost aby trvala co nejdéle. Ale naše paměť, což je funkce Systému 1, se vyvinula tak, že reprezentuje nejin-
tenzivnější okamžik epizody bolesti nebo radosti a pak pocit, když je epizoda u konce. Paměť, jež opomíjí
délku trvání, tedy nebude sloužit našim preferencím dlouhé radosti a krátké bolesti.

• 413
Jádrem každého příběhu jsou významné události a pamětihodné okamžiky – nikoliv běh času. V příbězích
dochází běžně k opomíjení doby trvání a jejich celkový charakter často definuje jejich zakončení. Stejné
klíčové vlastnosti se objevují v pravidlech vyprávění i ve vzpomínkách na kolonoskopii, na dovolenou nebo
na film. Takto prostě naše pamatující já pracuje: vytváří příběhy a uchovává je pro budoucí odvolávky.

• 414
V intuitivním hodnocení celého života stejně jako krátkých epizod hrály roli maximální intenzity a ukončení,
ale délka trvání nikoliv.

• 424
Nejjednodušším způsobem, jak zvýšit osobní štěstí, je kontrolovat využití svého času. Myslíš, že bys mohl
najít více času, ve kterém budeš dělat věci, které máš rád?

• 424
Nad maximální uspokojivou hladinou příjmu si sice můžeš koupit více radostných prožitků, ale ztratíš
určitou část své schopnosti radovat se z těch méně nákladných.

• 426
(…) Rozhodnutí uzavřít manželství odráží u mnoha lidí masivní omyl afektivního prognózovaní. Ve sva-
tební den jak ženich, tak nevěsta vědí, že míra rozvodovosti je vysoká a že výskyt manželského zklamání
je ještě vyšší, ale oni nevěří, že by se jich tyto statistiky mohly týkat.

• 429
(…) Zaručený recept na nespokojenost v dospělosti: nastavit si v mládí cíle, kterých je velmi obtížné dosáh-
nout. Z hlediska měření životní spokojenosti o 20 let později se jako nejméně slibný cíl, který si mladý
člověk mohl dát, ukázalo „stát se úspěšným v uměleckém světě“. Cíle teenagerů ovlivní, co se jim přihodí,
kde skončí a jak spokojení jednou budou.

• 431
Myšlenky na určitý aspekt života nabudou na výraznosti, když se nabídne nebo vznikne nějaká kontrastující
alternativa. 

• 432
Adaptace na novou situaci, ať situaci lepší, nebo horší, spočívá zejména v tom, že na ni stále méně myslíme.

• 435
Naše mysl je velmi zdatná ve tvorbě příběhů, ale zdá se, že není navržena pro objektivní zpracování času.

• 435
Během posledních deseti let jsme se na vědeckém poli dověděli mnoho nových faktů o osobním štěstí
a spokojenosti. Ale také jsme zjistili, že slovo štěstí nemá jeden význam, a nemělo by se proto používat
tak, jako by pouze jeden význam mělo. Někdy se díky vědeckému pokroku dostaneme do stavu ještě větší
zmätenosti, než jsme byli dříve.

• 436
Zahájil jsem tuto knihu tím, že jsem vám představil dvě fiktivní postavy, dále jsem se zabýval dvěma
různými živočišnými druhy a zakončil jsem ji popisem dvou já. Těmi dvěma postavami byly intuitivní
Systém 1, který provádí rychlé myšlení, a cílený a pomalejší Systém 2, který provádí pomalé myšlení, moni-
toruje Systém 1 a udržuje vše pod kontrolou, jak nejlépe to se svými omezenými prostředky dovede. Dvěma
živočišnými druhy byli fiktivní ekoni, kteří žijí ve světě teorie, a běžní lidé, kteří fungují v reálném světě.
A konečně dvěma našimi já jsou prožívající já, které žije náš život, a pamatující já, které zaznamenává výsledky
a provádí volby.
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• 437
Pamatující já je konstrukcí Systému 2. Avšak odlišné vlastnosti způsobu, jakým hodnotí epizody a životy,
jsou charakteristikami naší paměti. Opominutí doby trvání a pravidlo „peak-end“ mají svůj původ v Sys-
tému 1 a nemusí nutně korespondovat s hodnotami Systému 2. My věříme tomu, že doba trvání je důležitá,
ale naše paměť nám říká, že není. Pravidla, kterými se řídí hodnocení minulosti, představují špatná vodítka
pro rozhodování, protože neuvažují čas. K ústředním prvkům naší existence patří fakt, že čas je konečným
omezeným zdrojem, ale pamatující já tuto skutečnost klidně ignoruje. Z působení opominutí doby trvání
a pravidla „peak-end“ plyne zkreslení, které favorizuje krátké období intenzivní radosti před dlouhým ob-
dobím středně velké radosti. Zrcadlovým obrazem stejného zkreslení je to, že se více obáváme krátkého
období intenzivní (ale snesitelné) bolesti než mnohem delšího trvání střední bolesti. Kvůli opomíjení délky
trvání jsme také náchylní akceptovat dlouhé období mírné nespokojenosti, protože konec bude lepší, a sou-
časně se vzdávat příležitosti na dlouhé šťastné období, pokud by snad mohlo skončit špatně.

• 437
Některé vlastnosti pamatujícího já – opomíjení délky trvání, přehnaný důraz na okamžiky intenzivních
prožitků a konce příběhů, jeho náchylnost zpětnému pohledu – vedou ke zkreslenému odrazu našich sku-
tečných prožitků.

• 438
V kontrastu k tomu koncepce štěstí, která přisuzuje váhy podle délky trvání, pracuje se všemi okamžiky
našeho života rovnocenně, ať jsou pamětihodné, nebo ne. Některé okamžiky ale mají ve finále větší váhu
než jiné, buď proto, že jsou pamětihodné, nebo proto, že jsou důležité. Čas, který lidé věnují tomu, že se
zpětně zabývají pamětihodnými okamžiky (vracejí se k nim, rozebírají je), by se totiž měl rovněž zahrnout do
délky trvání tohoto okamžiku, což zvyšuje jeho váhu. Určitý okamžik také získá na významu a váze tím, že
změnil prožitek následných okamžiků. Například hodina cvičení hry na housle může zdokonalit prožitek
mnoha hodin hraní nebo poslechu hudby v příštích letech. Podobně by se měla krátké děsivé události,
která způsobila pos raumatickou stresovou poruchu, přiřadit vyšší váha odpovídající celkovému trvání
způsobeného nepříjemného stavu.

• 439
V každodenní mluvě nazýváme lidi rozumnými, pokud je možno s nimi souhlasit, pokud jsou jejich ná-
zory obecně v souladu s realitou a pokud jejich preference jsou ve shodě s jejich zájmy a jejich hodnotami.
Slovo racionální již vyjadřuje obraz větší rozvážnosti, více kalkulace, méně srdečnosti, ale v běžném jazyku
racionální osoba je určitě také rozumná. Pro ekonomy a vědce v oboru rozhodování má však toto přídavné
jméno úplně jiný význam. Jediným testem racionality není to, jestli názory a preference daného člověka jsou
rozumné, ale jestli jsou vnitřně konzistentní. Racionální člověk může třeba věřit na duchy, pokud všechny
jeho ostatní názory jsou konzistentní s existencí duchů. Racionální člověk může upřednostňovat to, aby ho
ostatní nenáviděli anebo aby ho ostatní milovali, pokud ovšem jeho preference budou stále konzistentní.
Racionalita je logická koherence – ať je rozumná, nebo ne. Ekoni jsou racionální ze své definice, avšak co se
týče běžných lidí, existují neotřesitelné důkazy, že racionální v tomto smyslu nejsou. Ekon by nikdy nepodlehl
účinkům primingu, WYSIATI, úzkého rámce, pohledu zevnitř nebo zvratu preferencí, čemuž se běžní lidé
nikdy konzistentně vyhnout nedokážou.

• 439
Definice racionality jako koherence je nesmírně restriktivní: vyžaduje dodržování takových pravidel logiky,
která naše omezená mysl není schopna implementovat.

• 441
Předem nastavenou volbu člověk přirozeně vnímá jako „normální“ volbu. Odklon od normální volby je
aktem udělání něčeho, což vyžaduje více cílené úvahy, obnáší více zodpovědnosti a s větší pravděpodobností
vyvolá v budoucnu lítost (když se věci vyvinou špatně), než neudělání ničeho.

• 441
Běžní lidé (…) daleko více než ekoni potřebují ochranu před ostatními, kteří záměrně využívají jejich slabostí
– zejména rozmarů Systému 1 a lenosti Systému 2. U racionálních agentů se předpokládá, že činí důležitá
rozhodnutí pečlivě a že k tomu používají všechny informace, které mají k dispozici. Než ekon podepíše ně-
jakou smlouvu, přečte si a pochopí všechny klauzule včetně poznámek vytištěných drobným písmem. Ne
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tak běžný člověk. Bezohledná firma, která vytvoří smlouvy, jež zákazník rutinně podepíše, aniž by je přečetl,
tak má možnost skrýt před zrakem zákazníka důležité informace a přitom nečiní nic nelegálního. Z mo-
delu racionálního agenta v jeho extrémní formě vyplývá závěr, že zákazníci nepotřebují ochranu, pokud
jim relevantní informace jsou k dispozici. Velikost písma nebo složité formulace se z hlediska dispozice
informací nepovažují za relevantní – ekon ví, jak má s drobně tištěnými informacemi zacházet, pokud jsou
důležité. V kontrastu k tomu [Thalerova a Sunsteinova] kniha Nudge požaduje, aby firmy nabízely smlouvy,
které jsou dostatečně jednoduše formulované, aby je mohli přečíst a pochopit zákazníci – běžní lidé. Dobrou
známkou, že jde o účinné doporučení, je zamítavá reakce firem, jejichž zisk by mohl utrpět, kdyby zákazníci
byli lépe informovaní. Lepší je svět, ve kterém firmy konkurují pomocí nabídky lepších produktů, než svět,
kde vyhrává firma, která je lepší v mlžení a matení zákazníků, ne?

• 443
Fungování naší mysli se v této knize popisuje jako ne úplně hladká interakce mezi dvěma fiktivními posta-
vami: automatickým Systémem 1, který myslí rychle a bez námahy, a rozvážným Systémem 2, který myslí
pomalu a pracně.

• 444
Uvědomělý Systém 2 je ten, se kterým se ztotožňujeme. Systém 2 formuluje úsudky a provádí volby, ale
často to probíhá tak, že pouze schválí nebo odůvodní myšlenky a pocity vygenerované Systémem 1. Vůbec
si neuvědomíte, že jste ohledně nějakého projektu optimističtí, protože vám něco na jeho lídrovi připomíná
vaši milovanou sestru, anebo že vám je nějaký člověk nesympatický proto, že vypadá trochu jako váš zubař.
Kdyby se vás někdo ale zeptal na vysvětlení, budete v paměti hledat „prezentovatelné“ důvody a určitě
nějaké najdete. Navíc budete těmto důvodům věřit.

• 444
Systém 1 je opravdu původcem většiny z toho, co děláme špatně, ale je také zdrojem většiny toho, co děláme
správně – což je zase většina toho, co děláme celkově. Naše myšlenky a činy jsou rutinně vedeny Systémem 1
a obecně vše funguje uspokojivě. Jedním ze zázraků je bohatý a podrobný model našeho světa, který Systém
1 udržuje v asociativní paměti: ve zlomku vteřiny dokáže odlišit překvapující událost od normálního stavu
věcí a automaticky vyhledává v paměti možnou kauzální interpretaci překvapení a událostí, které se kolem
nás odehrávají.
V paměti se také udržuje obsáhlý rezervoár dovedností, které jsme si osvojili za léta praxe a zkušeností, ze
kterého se automaticky generují adekvátní řešení situací, jež před námi stojí – ať se jedná o to, že máme na
cestě obejít velký kámen, nebo o to, jak zabránit začínajícímu výbuchu zákazníka. Pro osvojování doved-
ností je nutné mít k dispozici standardní, opakující se prostředí, dále dostatek možností k procvičování
(praxi) a konečně dostatečně rychlou a jednoznačnou zpětnou vazbu ohledně správnosti našich úvah a akcí
(…). Když jsou tyto podmínky splněny, dovednost (kvalifikace) se nakonec u člověka vyvine a intuitivní
úsudky a volby, které mu v nových situacích rychle přijdou na mysl, budou většinou přesné. Znakem kva-
lifikovaného výkonu je schopnost zacházet s velkým množstvím informací pohotově a efektivně.

• 445
(…) Systém 1 se jen málokdy nechá (…) vyvést z míry. Nemá žádná omezení kapacity a ve svých kalkulacích
je rozmařilý. Když má najít odpověď na nějakou otázku, současně generuje odpovědi na související otázky,
a klidně nahradí odpověď na položenou otázku odpovědí, která mu přišla snadněji na mysl. Podle této
koncepce heuristiky nemusí být heuristická odpověď nutně jednodušší nebo povrchnější – je k ní pouze lepší
přístup, dá se na ni přijít rychleji a snadněji. Heuristické odpovědi nejsou náhodné a často bývají přibližně
správné. A někdy jsou zase dosti chybné.

• 445
Systém 1 registruje kognitivní snadnost, s jakou informace zpracovává, ale nevyšle varující signál, když
se stane nespolehlivým. Intuitivní odpovědi nám přicházejí na mysl rychle a sebevědomě, ať pocházejí
z dovedností, nebo z heuristiky. Systém 2 nezná způsob, jak jednoduše rozlišit mezi kvalifikovanou a heu-
ristickou reakcí. Má jedinou možnost – zpomalit a pokusit se zkonstruovat odpověď podle svého, do čehož
se mu ale většinou nechce, protože je pohodlný. Mnoho návrhů Systému 1 se tak běžně schválí s mini-
mální kontrolou (…). Tímto způsobem si Systém 1 získává špatnou reputaci jakožto zdroj chyb a zkreslení
v úsudku. Jeho operativní funkce, které zahrnují mezi jiným princip WYSIATI (co vidíš, je všechno, co je),
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porovnávání intenzit a asociativní koherenci, dávají vzniknout předvídatelným zkreslením a kognitivním
iluzím, jako je ukotvení, neregresivní predikce, nadměrná sebedůvěra a řada dalších. 

• 446
Hlas rozumu může být mnohem slabší než zvučný a zřetelný hlas mylné intuice, a když čelíte stresové
situaci velkého rozhodnutí, zpochybňování vlastní intuice není nic příjemného.

• 447
Název nemoci tvoří základ, na který je nabaleno všechno, co je o této nemoci známo, včetně náchylnosti
k ní, faktorů prostředí, symptomů, prognózy a možností léčby. Podobně označení typu „účinky ukotvení“,
„úzké rámce“ nebo „nadměrná koherence“ vyvolají v paměti všechno, co o tomto zkreslení víme, včetně
jeho příčin, jeho účinků a možností, co s ním udělat.

• Amos Tversky a Daniel Kahneman: Úsudek v podmínkách nejistoty: heuristiky a zkreslení

• 449
Subjektivní ohodnocení pravděpodobnosti obnáší subjektivní ohodnocení nějakého fyzického množství,
například vzdálenosti nebo velikosti. Všechny tyto úsudky jsou založeny na datech omezené validity,
která jsou zpracována v souladu s pravidly heuristiky. Například zjevná vzdálenost nějakého objektu je
zčásti určena jeho ostrostí. Čím ostřeji objekt vidíme, tím se nám zdá blíž. Toto pravidlo má určitou plat-
nost, protože na jakémkoliv výjevu se nám vzdálenější objekty zdají méně ostré než bližší objekty. Avšak
spoléhání na toto pravidlo může v odhadech vzdálenosti vést k systematickým chybám. Konkrétně: když
je slabá viditelnost, vzdálenost se často nadhodnocuje, protože obrysy objektů jsou rozmazané. Na druhé
straně když je viditelnost dobrá, vzdálenosti se často podhodnocují, protože objekty mají ostré kontury.
Spoléhání na jasnost jakožto indikaci vzdálenosti tudíž vede k obecným zkreslením úsudku (biasům).

• 452
(…) Uvažujte nad následující otázkou:
V určitém městě fungují dvě nemocnice. Ve větší nemocnici se každý den narodí asi 45 dětí, v menší
nemocnici se každý den narodí asi 15 dětí. Jak je známo, asi 50 % všech novorozenců tvoří chlapci. Ale
přesný poměr se den ode dne liší. Někdy může být vyšší než 50 %, někdy nižší.
Po dobu jednoho roku obě nemocnice zaznamenávaly každý den, kdy více než 60 % z jejich novorozenců
tvořili chlapci. Která nemocnice dle vašeho názoru zaznamenala více takových dnů?
• Větší nemocnice. (21)
• Menší nemocnice. (21)
• Obě asi stejně. (53)

Číslo v závorkách udává počet účastníků studie (vysokoškolských studentů), kteří zvolili tuto odpověď.
Většina účastníků studie hodnotila pravděpodobnost narození více než 60 % chlapců stejně u velké i malé
nemocnice, zřejmě proto, že jsou tyto události popsány stejnou statistikou, a tudíž jsou stejně reprezenta-
tivní vzhledem k obecné populaci. V kontrastu k tomu z teorie vzorkování vyplývá, že očekávaný počet
dnů, ve kterých se narodilo více než 60 % chlapců, bude mnohem vyšší v malé nemocnici než ve velké,
protože velký vzorek se s menší pravděpodobností bude odchylovat od průměru, tedy od 50 %. Tento
základní statistický poznatek evidentně netvoří součást repertoáru lidských intuicí.

• 453
(…) Uvažte následující příklad:
Představte si nádobu naplněnou kuličkami, z nichž 2/3 mají jednu barvu a 1/3 druhou barvu. Jeden
člověk vytáhl z nádoby 5 kuliček a zjistil, že 4 jsou červené a 1 bílá. Druhý člověk vytáhl 20 kuliček
a zjistil, že 12 je jich červených a 8 bílých. Který z těchto dvou jedinců by měl být jistější v přesvědčení,
že nádoba obsahuje 2/3 červených kuliček a 1/3 bílých, a nikoliv naopak? Jaké šance by tomu měl každý
z nich přiřadit?
V tomto příkladu jsou správné následné šance 8 ku 1 pro vzorek 4 + 1 a 16 ku 1 pro vzorek 12 + 8
(za předpokladu stejných předchozích pravděpodobností). Avšak většina lidí má pocit, že první vzorek
poskytuje silnější důkaz pro hypotézu, že nádoba obsahuje převážně červené kuličky, protože poměr
červených kuliček je v prvním vzorku větší než ve druhém vzorku. Zde opět intuitivním úsudkům domi-
nuje poměr vzorku, zatímco velikost vzorku je neovlivňuje, přestože právě velikost vzorku hraje v určení
skutečných následných šancí zásadní roli.
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• 453
Lidé očekávají, že sekvence událostí generovaná náhodným procesem bude reprezentovat základní cha-
rakteristiky tohoto procesu, a to i když tato sekvence bude krátká. Když lidé například zvažují výsledky
hodů mincí (zda padne hlava nebo orel), domnívají se, že sekvence H-O-H-O-O-H bude pravděpodob-
nější než sekvence H-H-H-O-O-O, která nevypadá náhodně, a také pravděpodobnější než sekvence H-H-
H-H-O-H, která působí, jako by mince neházela čestně. Lidé tudíž očekávají, že budou reprezentovány
základní charakteristiky procesu, nikoliv pouze globálně v celé sekvenci, ale také lokálně v každé z jejích
částí. Lokálně reprezentativní sekvence se však systematicky odchyluje od očekáváných šancí: obsahuje
příliš mnoho alternativ a příliš málo sérií. Dalším důsledkem víry v lokální reprezentativnost je známý
klam hazardních hráčů. Když například lidé sledují dlouhou sérii, kdy na ruletě padá červená, většina
z nich se mylně domnívá, že teď by už určitě měla padnout černá, zřejmě proto, že padnutím černé
by vznikla reprezentativnější sekvence, než kdyby padla zase červená. Šance jsou běžně vnímány jako
samoopravný proces, ve kterém odchylka v jednom směru přivodí odchylku v opačném směru, tak
aby se zachovala rovnováha. Ve skutečnosti se odchylky s tím, jak proces šancí postupuje, „neopravují“
– odchylky se pouze rozřeďují.

• 455
(…) Lidé často předvídají tak, že vyberou výsledek (například pravděpodobné zaměstnání člověka),
který je nejvíce reprezentativní vzhledem ke vstupu (například popis této osoby). Důvěra, kterou mají ve
svoji předpověď, závisí primárně na míře reprezentativnosti (tj. na kvalitě shody mezi vybraným výsled-
kem a vstupem), přičemž berou jen malý ohled (nebo žádný) na faktory, které omezují přesnost před-
povědi (předvídatelnost). Lidé tudíž projevují velkou jistotu ohledně své předpovědi, že člověk bude
knihovník, pokud dostanou k dispozici popis jeho osobnosti, který odpovídá stereotypu knihovníků, a to
i přesto, že je tento popis nekompletní, může být nespolehlivý nebo neaktuální. Neodůvodněnou sebejis-
totu, která vzniká důsledkem dobré shody mezi předvídaným výsledkem a vstupní informací, můžeme
nazvat iluzí platnosti. Tato iluze přetrvává i tehdy, když si posuzovatel je vědom faktorů, které omezují
přesnost jeho předpovědí. Běžně se setkáme s tím, že psychologové, kteří provádějí vstupní pohovory,
mají vysokou důvěru ve své předpovědi, i když vědí o spoustě odborné literatury, která poukazuje
na to, že osobní pohovory jsou z hlediska výběru správného kandidáta vysoce omylné. Přetrvávající
spoléhání na osobní pohovory při výběru bez ohledu na opakované demonstrace jejich neadekvátnosti
bohatě dosvědčuje sílu tohoto efektu.

• 455
Vnitřní konzistentnost modelu vstupů je hlavním determinantem sebejistoty, kterou člověk má ohledně
předpovědí založených na těchto vstupech. Například lidé vyjadřují více sebejistoty v předvídání vý-
sledku závěrečných zkoušek studenta, který v prvním studijním roce zaznamenal u všech zkoušek
známku B, než když předvídají výsledky závěrečných zkoušek studenta, který měl v prvním roce stu-
dia hodně známek A a C. Vysoce konzistentní modely jsou velmi často pozorovány tehdy, když jsou
vstupní proměnné vysoce redundantní nebo korelované. Proto lidé mají tendenci s velkou sebejisto-
tou činit předpovědi založené na redundantních vstupních proměnných. Avšak elementární poznatek
ze statistiky korelace říká, že za předpokladu vstupních proměnných stanovené validity mohou před-
povědi založené na několika takových vstupech dosahovat vyšší přesnosti, když jsou na sobě vzájemné
nezávislé, než když jsou redundantní nebo korelované. Redundance mezi vstupy tudíž ve skutečnosti
snižuje přesnost předpovědi, i když zvyšuje jistotu ohledně předpovědi, a lidé pak mají často důvěru
v předpovědi, které se dost prav děpodobně ukáží jako zcela nesprávné.

• 456
V běžném životě se člověk setkává s mnoha příklady regrese k průměru, například při porovnání výšky
otců a synů, inteligence manželů a manželek nebo výkonů jednotlivců při po sobě jdoucích zkouškách.
Nicméně lidé si nevybudovali ohledně tohoto jevu správnou intuici. Za prvé neočekávají regresi v růz-
ných kontextech, kde se zákonitě projevuje. Za druhé, když rozpoznají působení regrese, často pro ni
vymýšlejí falešná kauzální vysvětlení. Domníváme se, že jev regrese zůstává pro lidi těžko postižitelný
proto, že je nekompatibilní s vírou, že předvídaný výsledek by měl být maximálně reprezentativní vzhle-
dem ke vstupu, a tudíž že hodnota výsledné proměnné by měla být stejně extrémní jako hodnota vstupní
proměnné.

• 456
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Neschopnost rozpoznat význam regrese může mít zhoubné následky, jak ilustruje následující zjištění.
V diskusi o leteckém tréninku zkušení instruktoři uváděli, že po pochvale za mimořádně hladké přistání
typicky následuje horší přistání při dalším pokusu, zatímco po ostré kritice za nepovedené přistání ob-
vykle při dalším pokusu následuje zlepšení. Instruktoři z toho vyvozovali, že verbální odměny jsou pro
učení škodlivé, zatímco verbální tresty jsou přínosné – v rozporu s obecně přijímanou psychologickou
doktrínou. Tento závěr je však neoprávněný z důvodu regrese k průměru. Stejně jako je tomu u jiných
případů opakovaných zkoušek, po špatném výkonu obvykle bude následovat zlepšení a naopak po
vynikajícím výkonu bude obvykle následovat zhoršení, i kdyby instruktor na výkon účastníka výcviku
při prvním pokusu nereagoval nijak. Protože instruktoři chválili letce po dobrých přistáních a kárali
je po špatných, dospěli k chybnému a potenciálně škodlivému závěru, že potrestání je efektivnější než
odměna. 

• 457
Když se velikost třídy posuzuje podle dostupnosti jejích příkladů, pak se třída, jejíž příklady se snad-
něji vybaví, bude jevit jako početnější než třída stejně četnosti, jejíž příklady se vybavují méně snadno.
V elementární demonstraci tohoto jevu účastníci vyslechli seznam známých osobností obou pohlaví
a následně měli posoudit, zda seznam obsahoval více jmen mužů než žen. Různým skupinám účast-
níků byly prezentovány různé seznamy. V některých seznamech byli muži relativně slavnější než ženy,
v jiných zase ženy byly relativně slavnější než muži. Ve všech seznamech účastníci chybně usuzovali, že
třída (pohlaví), která obsahovala známější osobnosti, je početnější.

• 458
Uvažujte, že si člověk vybere náhodně slovo (obsahující nejméně tři písmena) z anglického textu. Je
pravděpodobnější, že slovo začíná na písmeno r, nebo že r je ve slově na třetí pozici? Lidé přistupují
k tomuto problému tak, že si vybavují slova, která začínají na r (…), a slova, která mají r na třetím místě
(…), a pak ohodnotí relativní četnost podle toho, s jakou snadností jim tyto dva typy slov přicházely
na mysl. Protože je mnohem snadnější hledat slova podle prvního písmene než podle třetího písmene,
většina lidí posoudí slova začínají určitou souhláskou jako početnější než slova, u kterých se tato sou-
hláska objeví na třetím místě. Udělají to i pro souhlásky, jako je r nebo k, které se v anglických slovech
častěji vyskytují na třetí pozici než na první.

• 464
Není překvapivé, že si člověk uchovává užitečné heuristiky, jako je reprezentativnost a dostupnost,
i když občas vedou k chybám v předvídání nebo odhadu. Co ale může překvapovat, je neschopnost lidí
vyvodit si z dlouholetých životních zkušeností tak fundamentální statistická pravidla, jako je regrese
k průměru nebo efekt velikosti vzorku na variabilitu vzorkování. Ačkoliv se každý setkává během
svého života s řadou příkladů, ze kterých by si tato pravidla mohl odvodit, jen velmi málo lidí si prin-
cipy vzorkování a regrese skutečně osvojí.

• 466
Uvažujte člověka, jehož subjektivní pravděpodobnosti pro všechny možné výsledky hry s hodem mincí
odrážejí klam hazardního hráče. Neboli jeho odhad pravděpodobnosti, že v určitém hodu padne orel, se
zvyšuje s počtem po sobě padnoucích hlav, které danému hodu předcházely. Úsudky takového člověka
mohou být vnitřně konzistentní, a tudíž akceptovatelné jako adekvátní subjektivní pravděpodobnosti
podle kritéria formální teorie. Tyto pravděpodobnosti jsou ale nekompatibilní s obecně přijímaným ná-
zorem, že mince nemá paměť, a je tudíž neschopná generovat sekvenční závislosti. Aby odhadované
pravděpodobnosti mohly být považovány za adekvátní či racionální, vnitřní konzistentnost nedostačuje.
Úsudek musí být kompatibilní s celou sítí názorů a přesvědčení, které jedinec zastává.

• Daniel Kahneman a Amos Tversky: Volby, hodnoty a rámce

• 477
Nízké pravděpodobnosti však jsou nadhodnocovány a velmi nízké pravděpodobnosti jsou buď vysoce
nadhodnocovány, anebo úplně opomíjeny, takže v této oblasti jsou rozhodovací váhy velmi nestabilní.

• 477
Nelineární rozhodovací váhy nevyhnutelně vedou k porušení invariance, jak ilustruje následující dvojice
problémů:
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Problém 1 (…): Uvažujte následující dvoufázovou hru. V první fázi existuje 75% šance, že na konci hry
nezískáte nic, a 25% šance, že se posunete do druhé fáze. Pokud se dostanete do druhé fáze, máte na
výběr mezi těmito alternativami:
A. jistý zisk 30 $ (74%)
B. 80% šance získat 45 $ (26 %)

Volbu musíte provést před začátkem hry, tj. předtím, než bude znám výsledek první fáze hry. Prosíme,
označte alternativu, kterou preferujete.
Problém 2 (…): Kterou z následujících alternativ preferujete?
C. 25% šance získat 30 $ (42 %)
D. 20% šance získat 45 $ (58 %)

Protože v problému 1 existuje šance jedna ku čtyřem, že se dostanete do druhé fáze, alternativa A nabízí
pravděpodobnost 0,25 získat 30 $, a alternativa B nabízí pravděpodobnost 0,25 × 80 = 0,20 v získání
45 $. Problémy 1 a 2 jsou tudíž ve smyslu pravděpodobnosti i výsledků zcela identické. Ale preference
se u těchto dvou verzí liší: v problému 1 jasná většina respondentů favorizuje vyšší šanci získat menší
částku, zatímco v problému 2 volí většina opačným způsobem.

• 479
Slovic, Fischhoff a Lichtenstein (1982) skutečně demonstrovali, že hypotetická vakcína, která sníží prav-
děpodobnost nákazy nemocí z 20 % na 10 %, byla méně atraktivní, když byla popsána jako účinná
v polovině případů, než když byla prezentována jako plně účinná proti jednomu ze dvou výlučných
a stejně pravděpodobných virů, které produkují identické symptomy.

• 480
Lékař nebo třeba poradce prezidenta by (…) mohli ovlivnit rozhodnutí učiněné pacientem či preziden-
tem pouze na základě zarámování výsledků a rizikových událostí, aniž by jakkoliv zkreslovali nebo
zatajovali informace. Efekty formulace mohou nastat náhodně, bez toho, že by si byl kdokoliv vědom
dopadu rámce na konečné rozhodnutí. Lze jich také využívat záměrně s cílem zmanipulovat poměrnou
atraktivnost jednotlivých alternativ.

• 482
Následující problém ilustruje další příklad mentálního účetnictví, ve kterém je přiřazení nákladů na
určitý účet řízeno tematickou organizací:
Problém 1 (…): Představte si, že jste se rozhodli jít na nějaké divadelní představení a zaplatili jste za vstu-
penku cenu 10 $. Když přijdete do divadla, zjistíte, že jste vstupenku ztratili. Sedadlo nebylo označeno
a vstupenku nelze obnovit. Zaplatili byste 10 $ za novou vstupenku?
• Ano. (46%)
• Ne. (54%) 

Problém 2 (…): Představte si, že jste se rozhodil jít na nějaké divadelní představení, na které vstupenka
stoji 10$. Když přijdete do divadla, zjistíte, že jste ztratili 10$ bankovku, kterou jste v peněžence měli.
Zaplatili byste 10 $ za vstupenku na představení?
• Ano. (88%)
• Ne. (12%) 

Rozdíl mezi reakcemi na tyto dva problémy je pozoruhodný. Proč je tolik lidí neochotno utratit 10 $ poté,
co ztratili vstupenku, zatímco když ztratí stejnou sumu v hotovosti, klidně si vstupenku koupí? Přičítáme
tento rozdíl tematické organizaci mentálních účtů. Návštěvu divadla normálně vnímáme jako transakci,
ve které cenu vstupenky směníme za zážitek zhlédnutí představení. Koupí druhé vstupenky se cena
zhlédnutí představení dostala na úroveň, kterou zjevně mnozí respondenti považovali již za neakcep-
tovatelnou. Naopak ztrátu hotovosti respondenti nepřipsali na účet „divadlo“; tato ztráta by ovlivnila
nákup vstupenky pouze v případě, kdyby to u daného jedince vyvolalo pocit snížení jeho celkového
majetku.
Zajímavý efekt byl také pozorován, když se tyto dvě verze problému prezentovaly stejným účastníkům.
Když problém 1 následoval po problému 2, tj. po verzi se ztrátou hotovosti, ochota nahradit ztrace-
nou vstupenku se podstatně zvýšila. Naopak ochota zaplatit za vstupenku po ztrátě hotovosti nebyla
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ovlivněna tím, že byla předtím prezentována druhá verze problému. Juxtapozice těchto dvou problémů
zjevně účastníkům umožnila uvědomit si, že dává smysl uvažovat o ztrátě vstupenky jako o ztrátě ho-
tovosti, ale nikoliv naopak.

• 485
(…) Ke ztrátám má člověk větší averzi než k ceně (nákladům).
Podobný jev jsme zaznamenali v pozitivní doméně, jak ilustruje následující dvojice problémů:
Problém 1: Akceptovali byste riskantní hru, která nabízí 10% šanci vyhrát 95 $ a 90% šanci prohrát 5 $?
Problém 2: Zaplatili byste 5 $ za možnost účasti v loterii, která nabízí 10% šanci vyhrát 100 $ a 90% šanci
nevyhrát nic? 
Na uvedené otázky odpovídalo celkem 132 studentů, přičemž mezi otázkami odpovídali ještě na další
„vyplňující“ problém. Polovina z nich měla problémy uvedeny v opačném pořadí. Ačkoliv lze snadno
dokázat, že tyto dva problémy nabízejí objektivně shodné alternativy, 55 z respondentů vyjádřilo v jed-
notlivých verzích odlišné preference. Z nich 42 odmítlo riskantní hru v problému 1, ale akceptovalo ekvi-
valentní loterii v problému 2. Účinnost této zdánlivě bezvýznamné manipulace ilustruje jak rozdíl mezi
cenou a ztrátou, tak sílu framingu. Když uvažujete o 5 $ jako o platbě, připadá vám najednou riskantní
podnik přijatelnější, než když uvažujete o stejné částce jako o ztrátě.

• 486
Thaler (…) popisoval efekt na příkladu muže, kterému brzy po zaplacení členství v tenisovém klubu
vznikne v. tenisový loket, ale on hraje dál ve velkých bolestech, jen aby nepromarnil svoji investici.
Kdybychom předpokládali, že jedinec by nehrál, kdyby si nezaplatil členství v klubu, vyvstává tu otázka:
Jak může hraní v bolestech zlepšit životní úděl jedince? Domníváme se, že hraní v bolestech udržuje
hodnocení členského poplatku v rovině ceny. Kdyby jedinec s hraním přestal, byl by nucen uznat, že
tento poplatek je mrtvá ztráta, což u něj může vzbuzovat ještě větší averzi než hraní v bolestech.

• 487
Objektivní zlepšení může být vnímáno jako ztráta, například když zaměstnanec dostane přidáno méně
než ostatní jeho kolegové.
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