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Abstrakt 

Bakalářská práce má za cíl popsat a vysvětlit fenomén vnímání času a proměnné, které do 

tohoto procesu vstupují. S vnímáním času souvisí množství kognitivní zkreslení, která mají 

vliv na způsob, jakým usuzujeme a rozhodujeme se. Práce je rozdělena na tři části. V první 

vysvětluji vnímání času z fenomenologického a neurologického hlediska. Věnuji se také 

jeho jednotlivým aspektům, posloupnosti, trvání, subjektivnímu plynutí a časovým 

perspektivám. Druhá, obsáhlejší část je věnována rozhodovacím procesům, kognitivním 

zkreslení a chybám v usuzování souvisejících s vnímáním času. Detailněji vysvětluji 

fenomény mezičasového rozhodování, časového diskontování, iluzi ušetřeného času, klamu 

plánování a klamu utopených nákladů. U každého se věnuji proměnným, které do jejich 

procesů vstupují a navrhuji způsoby, jakými lze vliv těchto zkreslení eliminovat. Třetí část 

je věnována návrhu výzkumu, který má za cíl objasnit vliv edukace na plánovací chování a 

jeho souvislost s časovými perspektivami.  

Klíčová slova 

vnímání času, usuzování, kognitivní omyly, plánovací chování 

  



 

 

 

Abstract 

The thesis aims to describe and explain phenomenon of time perception and variables 

influencing the proces. Many cognitive biases are related to time perception, influencing our 

judgemental and decision-making processes. The thesis consists of three main parts. First 

one explains time perception from phenomenological as well as neurological point of view. 

The aim is also to uncover individual aspects of time perception such as succession, duration, 

subjective passage of time and time perspectives. Second, broader part is dedicated to 

judgement and decision-making processes, cognitive biases and biases related specifically 

to time perception. I focus on phenomenons of intertemporal decision, temporal discounting, 

time saving bias, planning fallacy and sunk cost fallacy. The effort was to reveal variables 

entering the proces while offering practical approaches to eliminate impact of such biases. 

The third part proposes a research aiming to explain the influence of educational intervention 

on planning behavior and examines it’s relation to time perspectives. 
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time perception, decision making, cognitive biases, planning behavior 
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ÚVOD 

Čas má v našem životě elementární funkci ještě před tím, než se narodíme. V rámci něj 

existujeme a přes svou abstraktnost je základní proměnnou všech našich životů a celého 

plynutí vesmíru. To, jak čas vnímáme, ovlivňuje způsob, jak s ním nakládáme a jak o času 

rozhodujeme. V procesu rozhodování jsme vystaveni množství kognitivních zkreslení, jenž 

nám cestu ke konečnému rozhodnutí znesnadňují. Některá z těchto zkreslení jsou způsobena 

proměnnými vnímání času, jiná znesnadňují tvorbu rozhodnutí týkajících se času.  

Cílem této práce je představit základní aspekty ovlivňující vnímání času a rozhodování, které 

s ním souvisí, a dále blíže popsat hlavní zkreslení, která v takovém rozhodování nastávají. 

Pokud jsou takové informace dostupné, zabývám se také možnostmi, jak jednotlivá popsaná 

zkreslení minimalizovat. 

V první části práce věnuji vnímání času, jeho neurofyziologickému základu a mozkovým 

centrům za vnímání času zodpovědným. Dále je pozornost zaměřena na fenomenologická 

pojetí času jako čistě subjektivně prožívaného fenoménu. Probírám jednotlivé aspekty 

vnímání času, jakými jsou posloupnost času, jeho trvání a fenomén subjektivního plynutí 

času. První část práce uzavírám tématem časových perspektiv, tedy subjektivních způsobech 

přemýšlení o času a jeho plynutí v průběhu života, a jednotlivě rozebírám specifika každé 

z nich. 

Další část práce je věnována rozhodovacím procesům, jsou zmíněny dřívější teorie, které se 

pokoušely o vysvětlení a analýzu proměnných vstupujících do lidského rozhodování. 

Následně jsou velmi stručně představena nejznámější kognitivní zkreslení, kterými může být 

rozhodování ovlivněno.  

Ve třetí, nejobsáhlejší části se věnuji jednotlivým kognitivním zkreslením souvisejícím 

s vnímáním času. Popisuji mechanismus procesu mezičasového rozhodování a proměnné do 

něj vstupující. Zároveň je vysvětlen mechanismus časového diskontování, přičemž teorie 

hyperbolického diskontování s ním související se zdá být pro vysvětlení mezičasového 

rozhodování efektivní. Dále je prostor věnován iluzi ušetřeného času. Ta se zabývá způsoby, 

jak řidiči vnímají vliv rozdílu rychlosti na množství ušetřeného času. Zároveň poskytuji 

vysvětlení iracionálního vnímání ušetřeného času a navrhuji opatření, kterými lze zvýšit 
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bezpečnost silničního provozu. V části věnující se klamu plánování vysvětluji, proč se 

veřejné zakázky staví s několikaletým zpožděním. Zmiňuji, jaké proměnné do procesu 

plánování vstupují a navrhuji korektivní postupy pro zvýšení přesnosti odhadů dokončení 

plánované činnosti. Třetí část práce uzavírám vysvětlením klamu utopených nákladů, 

tendenci dále investovat do projektů, do kterých jsme již investovali velké množství 

prostředků i času, navzdory vysoké pravděpodobnosti, že další investice nemají žádnou 

perspektivu ani odůvodnění. Opět poskytuji příklady klamu utopených nákladů 

v každodenním životě. 

V empirické části práce navrhuji výzkum, jehož ambicí je zjistit vliv edukační intervence na 

míru omylu v plánování u studentů Filozofické fakulty. Bude zjišťována schopnost časového 

odhadu dokončení bakalářské diplomové práce u dvou skupin studentů, přičemž jedna z nich 

obdrží edukační materiál pojednávající o fenoménu klamu plánování. Zároveň se výzkum 

pokusí zodpovědět otázku, zda má dominance některé z časových perspektiv vliv na míru 

nepřesnosti plánování. 

V práci velkou mírou čerpám ze zahraničních zdrojů, zejména anglicky psaných 

impaktovaných a recenzovaných článků. Z českých zdrojů jsem čerpal z některých 

bakalářských a diplomových prací zabývajících se podobnou tématikou. V práci je citováno 

v souladu s pravidly šesté edice normy Americké Psychologické Asociace APA. 
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LITERÁRNĚ PŘEHLEDOVÁ ČÁST 

1 VNÍMÁNÍ ČASU 

 Řeka stále plyne dopředu a už nikdy nebude stejná, tak jako nebudeme stejní ani my. 

Tak na spojení času s našimi životy nahlížel už Hérakleitos (cit. dle Kratochvíl, 2006, B91). 

Čas můžeme označit za to nejcennější, čím disponujeme, alespoň co se měřitelných a 

všeprostupujících veličin týče. Nikdy se nevrátí, žádná další vteřina nebo hodina nebude 

delší než ta, která právě uplynula. Čas plyne neustále a pouze dopředu. Ačkoliv je zdánlivě 

nekonečný a vzniká i zaniká se samotnou existencí vesmíru, čas každého člověka omezený 

je. Fakt, že ho víc nebude, z něj dělá onu nejcennější komoditu, a je hezké zamyslet se, jak 

by vypadal náš život, kdybychom s časem jako s ostatními komoditami zacházeli. Možná 

tím, že je nehmotný, často neuvědomovaný a fyzicky neuchopitelný, máme tendenci s ním 

zacházet mnohdy laxněji než s penězi či jinými materiálními zdroji. Zároveň jsme vystaveni 

mnoha zkreslením a chybám v usuzování, které jsou s časem spojené. Máme iracionální 

tendenci preferovat dřívější zisky na úkor větších a pozdějších. Nejsme schopni odhadnout 

čas, který ušetříme, pokud v autě pojedeme vyšší rychlostí. Nejsme ani adekvátně a 

efektivně schopni dopředu odhadnout, kolik času nám zabere dokončení nějakého projektu 

či úkolu. Nakonec si vysvětlíme i to, proč nejsme schopni neperspektivní projekt, který 

zabloudil do slepé uličky, opustit a stále dál do něj vkládáme čas a úsilí. Na tyto a další 

situace z běžného života jsem se v následujícím textu zaměřil a pokusil vysvětlit tak, aby na 

sobě čtenář po přečtení práce dokázal jednotlivá zkreslení identifikovat, pojmenovat a věděl 

jak k nim přistoupit konstruktivně a eliminoval negativní dopady, které přináší.  

1.1 Neurofyziologie vnímání času 

Neurofyziologové se shodují na tom, že není možné dokonale lokalizovat oblasti mozku 

zodpovědné vnímání a zacházení s časem. Náš mozek při práci s časem, podobně jako ostatní 

vyšší kognitivní procesy (abstraktní myšlení, rozhodovací procesy), nemá jednotnou 

prostorovou lokalizaci, do procesu jeho vnímání a chápání jsou zapojeny různé oblasti 

mozku. Výzkum vnímání času z neurofyziologického hlediska je tedy úzce spjatý 

s ostatními kognitivními procesy, zejména s pozorností a pamětí (Buhusi & Meck, 2005).  
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Výzkum neurologických center zapojených do rozdílných kognitivních úloh je nejčastěji 

prováděn metodou funkční magnetické rezonance (fMRI), která zaznamenává změny úrovně 

průtoku okysličené krve a lokalizovat tak využívané mozková centra. (Houdek, 2008) 

Krátkodobé časové výpočty jsou spojovány s plánováním, koordinací a správnou 

synchronizací a konečnou exekucí motorické činnosti (Breska & Ivry, 2016). V mozku mají 

tyto krátkodobé časové operace na starost mozeček /cerebellum/, premotorická kórová 

oblast, parietální lalok a části limbického systému (Buhusi & Meck, 2005; Eagleman, Peter, 

Buonomano, Janssen, Nobre & Holcombe, 2005; Houdek, 2008). 

O vnímání času coby abstraktní veličiny, ve které fungujeme (ve významu, v jakém o něm 

hovoříme v kontextu této práce), se pak starají centra vyšších kognitivních funkcí – frontální 

striatální oblast mozku, jádra bazálních ganglií a frontální lalok (Libet, 1993; Praamstra, 

2006; Buhusi & Meck, 2005)  

Uvědomování délky časového intervalu, které je ovlivněno zpětnou interpretací událostí, je 

podmíněno procesy a částmi mozku, které se starají o vybavování paměťových stop 

(amygdala, hippocampus) (Eagleman, 2008). Hipokampus také ovlivňuje přesnost 

intervalového načasování v rámci středně dlouhých časových úseků (od sekund po jednotky 

minut) (Buhusi, Mocanu & Meck, 2004).  

1.2 Fenomenologie vnímání času 

Kromě uvědomování času a jeho správného odhadu za účelem koordinace a synchronizace 

motorických aktivit je vnímání času, už z jeho podstaty coby abstraktní entity, složité 

formulovat. Souhlasit se dá s fenomenologickým pohledem na čas, že jej každý chápe 

subjektivně podle sebe. Každý jej vnímá a prožívá jiným způsobem a přesná definice, ač se 

o její vytvoření pokoušeli vědci různých disciplín, není jednotná a všeobecně přijímána.  

Filozofové se nedokážou shodnout, zda za čas označovat aktuální prožívanou chvíli – možný 

způsob ilustrace by mohl být t1 = p1 kde t je čas a p je percepce události. Čas v jednu chvíli 

je tedy spojen s událostí, kterou v tu danou chvíli člověk zažívá. V souladu s takovým 

tvrzením je další chvíle jinou časovou událostí a tedy označována jako t2=p2. Zobecněnou 

rovnici můžeme popsat jako tx+1=px+1. Walsh (2003) definoval vnímání času jako koncept 

který reflektuje subjektivní zkušenost času a způsob, jakým jedinec interpretuje trvání 

události. 
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Husserl, Sheehan & Palmer (1997) ve svém díle Bytí a čas rozlišuje vnímání asociované s 

časem na vybavování si minulých událostí – retenci, vnímání aktuálního okamžiku a 

nakonec odhad, co se bude dít v budoucnosti – protenci. Aktuální okamžik se díky plynutí 

času mění a co bylo v čase t=x aktuální, je v t=x+1 minulostí a člověk tento okamžik vnímá 

pouze jako retenci – vybavení si minulé události. Čas tedy Husserl dělí na to, co už nebude, 

co je, a co ještě nebylo.  

Čas je složitě verbálně uchopitelný fenomén, jenž je spojován s individuálním prožíváním a 

uvědomováním si vlastního vědomí a vnějších a vnitřních podmětů. Nepracujeme s ním tedy 

samostatně, ale v propojení s ostatními kognitivními procesy. Locke (1689) definuje 

samotné vědomí sama sebe jako vnímání toho, co v lidské mysli probíhá. Jako řadu 

nekonečného množství rozdílných událostí v prostoru definuje čas i Einstein (1936). 

1.3 Aspekty vnímání času 

1.3.1 Posloupnost (succession) 

Posloupnost je aspektem času, kterým vyjadřujeme sekvenčnost výskytu jednotlivých 

událostí, změn vnitřních, i těch ve vnějším prostředí, ze kterých organismus dokáže vnímat 

časový průběh (Block, 1990). Tyto události – nebo také psychologické momenty – chápeme 

jako nejmenší časové elementy, které jsme schopni vědomě vnímat odděleně (Block, 1990) 

a zároveň sekvenčně organizovat za sebe a vytvořit z nich posloupnost. Zmíněné dílčí časové 

úseky mají vždy minimální práh, od kterého jsou oddělitelné jeden od druhého. Tyto prahy 

jsou rozdílné pro vizuální a auditorní vjemy. Rozdíl mezi dvěma asynchronními stimuly jsou 

lidé schopni rozeznat u vizuálních vjemů v rozdílu 2 ms (Hirsch & Sherrick, 1961) zatímco 

pro auditorní vjemy je to časový úsek 0,5 ms. 

Na příkladu chápání času coby posloupnosti lze pozorovat, že čas není jedna izolovatelná 

veličina oddělená od ostatních kognitivních procesů, nýbrž s nimi velmi úzce propojena, jak 

již bylo zmíněno v části o neurofyziologických základech a korelátech vnímání času.  

1.3.2 Doba trvání (duration)  

Trvání vyjadřuje časový interval mezi dvěma posloupnými událostmi. Posloupné události 

jsou tedy dílčími a základními předpoklady pro trvání a vnímání časové délky události a 

nemůže být trvání bez posloupnosti. Vnímání trvání události můžeme chápat jako jakýsi 

retrospektivní subjektivní odhad, jak rychle nám čas v určité situaci ubíhal (Block, 1990; 
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Wearden, 2005). Retrospektivní vybavování doby trvání nějaké události je ovlivněna 

kognitivní zátěží, kterou člověk v rámci situace vynakládá. Autoři retrospektivního 

paradigmatu (Block & Reed, 1978) se domnívají, že čím komplexnější a subjektivně 

složitější je kognitivní úkon, tím trvá úkol zdánlivě déle – čas jakoby plynul pomaleji. 

Vnímání času je v rámci takto postulovaného paradigmatu ovlivněno množstvím informací, 

které za časový úsek přijímáme. Čím více podnětů je nám prezentováno, tím větší mají lidé 

tendenci retrospektivně odhadovat časový úsek jako delší /filled-duration illusion/ (Thomas 

& Brown, 1974). Náš kognitivní systém si totiž vytváří více diferencovatelných paměťových 

stop a náš odhad skutečné délky je tím zkreslen. Zastánci prospektivního paradigmatu 

k tomuto pojetí naopak namítají, že pokud je předpokládána vyšší kognitivní náročnost 

úkolu, věnujeme tomuto úkolu více kognitivní kapacity a pozornosti, že si plynutí času a 

délce situace méně všímáme (Block & Zakay, 1997). S pojmem časové relevance přišel 

Zakay (1992) v kontextu úvah, že pokud je pro nás v nějakou chvíli časový rámec důležitý, 

věnujeme mu – ať vědomě či implicitně – více pozornosti a čas jako by plynul pomaleji – 

okamžik se zdá subjektivně delší. 

1.3.3 Subjektivní plynutí častu (subjective passage of time) 

Fenomén subjektivního plynutí času zkoumá/reflektuje jak rychle nám čas v určitých 

situacích ubíhá (Droit-Volet & Wearden, 2016). Většinou se měří otázkami: ,,Jak rychle vám 

čas ubíhá?“ na Likertově sedmistupňové škále, od ,,velmi pomalu“ po ,,velmi rychle“ 

(Friedmann & Janssen, 2010). Z výzkumů (Droit-Volet, 2013; Ratcliffe, 2012) vyplývá, že 

vnímání plynutí času je ovlivněno jak kontextem situace, tak zdravím a celkovým aktuálním 

rozpoložením jedince. Lidé vykazující depresivní prožívání například reportují pomalejší 

plynutí času, jako by se čas táhl (Ratcliffe, 2012).  Při prožívání pozitivních emocí naopak 

čas plyne subjektivně rychleji (Droit-Volet & Wearden, 2016) To, jak vnímáme plynutí času 

závisí také na míře naší angažovanosti do činnosti (Droit-Volet & Warden, 2015). Čím jsme 

angažovanější a v činnosti více ponoření, tím rychleji máme pocit, že čas ubíhá. Naopak se 

nejspíš každý dokáže identifikovat se situací, kdy nečinně čekáme v čekárně obvodního 

lékaře a stále kontrolujeme hodinky. V takové situaci, kdy neprovádíme žádnou činnost ani 

nejsme angažovaní do žádných kognitivních operací, máme pak pocit, že čas plyne pomalu. 

Plynutí času není ovlivněno ani genderem, ani stářím pozorovatele (Droit-Volet & Wearden, 

2016). 
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1.4 Časové perspektivy 

Časová perspektiva je subjektivní osobní postoj, který reflektuje jedincův způsob přemýšlení 

o čase a jeho průběhu v životě (Zimbardo & Boyd, 2015). Dominantní časová perspektiva 

je osobnostní proměnná a determinuje způsob ukládání paměťových stop, jejich emocionální 

náboj, vnímání a reakce jedince vůči situacím, které se v jeho prostředí dějí a také budoucí 

očekávání. Nástrojem pro měření dominantních časových perspektiv je inventář Zimbardo 

Time Perspective Inventory (Zimbardo & Boyd, 2015), do češtiny přeloženo jako 

Zimbardův dotazník časové perspektivy (ZTPI) (Příloha 4). 

Ve své knize The Time Paradox Zimbardo & Boyd (2008) blíže analyzuje odlišné časové 

orientace, v rámci kterých můžeme o času přemýšlet. Od aktuálně dominantní časové 

perspektivy se odvíjí i naše chování. Jsme-li například soustředěni na nějakou věc, která se 

má v dohledné době stát (orientace do budoucna), jsme náchylní k přehlížení objektivně 

důležitějších věcí, které se dějí kolem nás v aktuální chvíli (Zimbardo & Boyd, 2008). 

Časové perspektivy vyjadřují přístup a způsob vnímání minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti. Perspektivy u lidí tvoří různé kombinace, většinou však u člověka jedna 

dominantní převládá a je stabilnější součástí a osobnosti člověka. Zimbardo & Boyd (2008) 

popisuje šest různých náhledů na čas, které jsou u lidí v západních kulturách pozorovatelné.  

1.4.1 Minulost 

Rozlišujeme dva různé pohledy na minulost. Lidé s pozitivním postojem k minulosti si ze 

svého života pamatují ty hezké a pozitivní chvilky, vzpomínají na minulé události rádi a při 

těchto vzpomínkách prožívají emoce pozitivní valence jakými jsou radost, pobavení a vděk. 

Lidé s negativním náhledem na svou minulost naopak rádi nevzpomínají a pokud jsou jim 

vnějšími okolnostmi vzpomínky vyvolány, prožívají emoce jako úzkost, zlost, lítost nebo 

znechucení, tedy negativního spektra. Z charakteristik obou perspektiv je jasné, že pozitivní 

náhled na minulost je užitečnější a lidé s takovým náhledem se lépe vyrovnávají se životem 

a jsou šťastnější (Zimbardo & Boyd, 2008). 

1.4.2 Přítomnost 

Na přítomnost můžeme také nahlížet dvěma způsoby. Hedonistické vnímání současnosti 

s sebou přináší chování popsané Freudovým způsobem slasti (Freud, 1998). Hédonista je 

řízen aktuálními potřebami a podměty a nepřikládá mnoho důrazu a pozornosti následkům 

svého chování. Člověka s touto dominantní časovou perspektivou nezajímá, zda plní časové 
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požadavky lidí okolo sebe a upřednostňuje sebe a své zájmy na úkor těch ostatních. Ohledně 

budoucnosti spoléhá na své budoucí já a necítí tedy potřebu zabývat se jí nyní.  

Protipól člověka s hedonistickým vnímáním současnosti představuje fatalista. Toho si 

můžeme představit jako apatického jedince bez energie, který nemá ambice v životě cokoliv 

dosahovat či posouvat kupředu. Je přesvědčen o zbytečnosti svého chování, přemýšlí 

deterministicky a věří v předem určený osud sebe i lidí okolo. Současnost vnímá negativně 

a skepticky nahlíží na věci okolo sebe. To vše za absence ambice cokoliv měnit.  

1.4.3 Budoucnost 

Ohledně budoucnosti Zimbardo & Boyd (2008) opět rozlišuje dvě perspektivy. Jednu z nich 

označuje jednoduše jako zaměření na budoucnost. Lidé s tímto převládajícím přístupem si 

raději odpustí bezprostřední uspokojení za účelem vyššího zisku v budoucnu – podobně jako 

dětští probandi ve známém Marshmallow experimentu Waltera Mischela, Shoda & Rodriguez 

(1989). Převládá orientace na pozitivní vyhlídky do budoucnosti a podmínění aktuální 

situace a chování účelu dosáhnutí osobních ambicí.  

Druhým způsobem, jak se dívat do budoucnosti, je perspektiva transcendentální 

budoucnosti. Lidé, u nichž tato perspektiva dominuje, očekávají přesah, kterého dosáhnou 

po smrti. Klíčovým předpokladem je v tomto případě víra v posmrtný život. Tato 

perspektiva je tedy podmíněna vírou ve vyšší entitu a její dominance je tak u lidí často 

podmíněna náboženskými faktory. 

1.4.4 Optimální časová perspektiva 

Zimbardo & Boyd (2008) určuje i optimální kombinaci jednotlivých časových perspektiv 

podle jejich poměrného zastoupení. Optimem je kombinace středně vysoké orientace na 

hedonistickou přítomnost, středně vysoká orientace na budoucnost, maximální orientace na 

pozitivní minulost a nízká orientace na negativní minulost a fatalistickou přítomnost. Za 

podobné kombinace časových perspektiv je člověk nejlépe nastavený na vysokou míru 

prožívání pozitivních emocí a celkově šťastný život.  
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2 USUZOVÁNÍ  

V následující kapitole orientačně prezentuji základní informace a fenomény spojené 

s problematikou rozhodovacích procesů, tvorby rozhodnutí. V další fázi se pak věnuji 

konkrétnímu tématu práce, kterým jsou právě chyby a zkreslení, které vstupují do 

procesu usuzování související s vnímáním v času. 

Nejdříve je třeba určit a definovat fenomén rozhodování. 

Rozhodování je volba mezi dvěma a vícero možnostmi jednání. Jeho cílem je záměrný výběr 

takové možnosti jednání (nebo nejednání), která přinese nejvíce žádoucí (nebo nejméně 

nežádoucí) výsledek (Skořepa, 2005). 

Jako první se problematikou usuzování a rozhodovacích procesů zabývali ekonomové a 

statistici, kteří předpokládali lidskou schopnost myslet objektivně a racionálně a 

v rozhodovacích procesech vycházet z tohoto ekonomického způsobu myšlení, tedy 

absolutní maximalizace zisku za minimalizace nákladů.  Koncept ekonomického člověka 

převládal dlouhá desetiletí, přestože v predikci rozhodovacího chování lidí nebyl zrovna 

úspěšný. (Sternberg & Berg, 1992). Teorie ekonomického člověka vychází z předpokladu, 

že se lidé rozhodují absolutně racionálně, mají v rozhodovacím procesu k dispozici všechny 

proměnné, které do něj vstupují, a všechny tyto proměnné kriticky a za použití statistických 

postupů vyhodnocují (Slovic, 1990). Konečné rozhodnutí by tedy mělo být výsledkem všech 

vstupujících faktorů (Sternberg & Berg, 1992). Teorie založené na předpokladu lidské 

racionality  však nebyly v predikci lidského rozhodování příliš efektivní, nakolik se lidé 

v mnoha případech racionálně nerozhodují.  

2.1 Rozhodovací procesy 

Prvním kritikem klasických teorií rozhodování byl Herbert Simon (1959), který svou prací 

o rozhodování přistupoval k lidské racionalitě střídměji a své zkoumání pojmenoval teorií 

omezené racionality, ve které implikoval, že naše racionalita má meze (Sternberg & Berg, 

1992). Lidé nejsou úplně iracionální, dokážou však být racionální pouze do určité míry. 

Poznatky o lidském rozhodování přiblížila realitě až práce psychologů a behaviorálních 

ekonomů. Ti se shodují na tom, že naše rozhodování lze zjednodušeně popsat dvěma 

způsoby. K promyšleným a racionálním rozhodnutím nás vede systém analytický, 
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Kahnemanem (2012) označen jako „pomalý“, z důvodu vyšší časové náročnosti na 

vytvoření rozhodnutí. V rámci procesu pomalého myšlení analyzujeme statistickou 

pravděpodobnost proměnných vstupujících do procesu rozhodování. Zároveň kalkulujeme 

zisk, který nám určité rozhodnutí přinese. Ač tento postup většinou vede ke zvýšené 

správnosti rozhodnutí a vyššímu zisku, je energeticky, kognitivně a časově náročný a není 

možné ani výhodné jej uplatňovat ve všech rozhodovacích situacích. 

Ve chvílích, kdy jsme kognitivně vytížení či unavení, se dostává ke slovu druhý rozhodovací 

systém. Pro ten můžeme použít označení intuitivní, Kahneman jej označuje za systém 

„rychlý“. V procesu intuitivního rozhodování nepřihlížíme ke všem proměnným ani 

nevyhodnocujeme všechna statistická data. Namísto toho se větší mírou řídíme aktuálními 

emocemi. Intuitivní myšlení funguje automaticky a často bez naší vědomé kontroly 

(Kahneman, 2012). Bez našeho vědomí je uplatňován ve známých či zdánlivě jednoduchých 

situacích nebo v situacích, kdy je naše kognitivní kapacita ovlivněna intervenujícími 

proměnnými – při únavě, emocionálním vypětí či při soustředění se na jinou činnost. Ve 

většině každodenních případů je tento způsob rozhodování dostačující. Usnadňuje nám činit 

méně podstatná rozhodnutí, snižuje kognitivní zátěž a umožňuje nám soustředit se na jiné, 

komplexnější problémy.  

Dalo by se říct, že v ideálním světě bychom složitější rozhodovací situace řešili pomalým, 

analytickým systémem a jednoduché každodenní rozhodnutí bychom řešili intuitivně. 

Většinou tomu tak skutečně je. Kognitivní zkreslení se však objevují v situacích, kdy 

použijeme intuitivní rozhodování v situacích, kde bychom měli více přihlížet k objektivním 

informacím a situaci analyzovat zevrubněji. Kognitivní zkreslení tedy závisí od podstaty 

rozhodovací situace a objevují se, když využíváme rychlý intuitivní systém namísto 

pomalého analytického.  

2.2 Kognitivní zkreslení  

Kognitivním zkreslením označujeme myšlenkové procesy, které jsou v porovnání 

s objektivní realitou zkreslené, a jejich autora mohou přivést k chybným úsudkům (Haselton, 

Nettle & Murray, 2015). 

Ve druhé polovině 20. století se o rozkrytí iracionality lidského rozhodování zasloužili 

zejména Tversky (1972) a Kahneman (1973; 1974) se svými teoriemi heuristik, kognitivních 

zkratek. Ty naše každodenní rozhodování ulehčují a zefektivňují, často však také zkreslují. 
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Základními a nejznámějšími heuristikami jsou heuristika reprezentativnosti 

/representativeness/ (Kahneman & Tversky, 1972), dostupnosti /availability/ (Tversky & 

Kahneman, 1973) a ukotvení /anchoring/ (Tversky & Kahneman, 1974; 1981). 

Z dalších kognitivních zkreslení je možné zmínit základní efekt zarámování (Malenka, 

Baron, Johansen, Wahrenberger & Ross, 1993), atribuční chybu (Ross, 1977), haló efekt 

(Nisbett & Wilson, 1977), konfirmační zkreslení (confirmatory bias) (Oswald, Margit, 

…,2005), přehlížení regrese k průměru (Barnett, 2004), zákon malých čísel (Tversky & 

Kahneman, 1971) nebo například IKEA effect (Norton, Mochon & Ariely, 2012).  

  



19 

 

 

3 CHYBY V USUZOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍ S VNÍMÁNÍM ČASU 

V hlavní části práce se budu věnovat kognitivním zkreslením souvisejícím s časem a jeho 

vnímáním. Napřed pouze stručně a ilustrativně popíšu některá zkreslení související s časem, 

ne však přímo s jeho vnímáním. V následující části se budu zabývat mezičasovým 

rozhodováním, jenž nastává v situaci, kdy si máme na výběr mezi rozdílnými možnostmi 

v rozdílných časech. Mezičasové rozhodování se pokusím vysvětlit teorií časového 

diskontování, tedy jakým způsobem odčítáme subjektivně vnímanou hodnotu nějaké 

alternativy v závislosti na čase, který uplyne mezi učiněním rozhodnutí a zisku této hodnoty. 

V sekci věnované iluzi ušetřeného času vysvětlím, proč řidiči překračují povolenou rychlost, 

nakolik a proč je takové chování iracionální. Neschopnosti předvídat trvání nějakého 

časového úseku či schopnost efektivně časově naplánovat dlouhodobější aktivitu na větší či 

delší časový rámec dopředu vysvětlím v části zabývající se omyly v plánování. Poslední část 

je věnována klamu utopených nákladů. Vysvětluji v ní, proč lidé investují prostředky do 

neúspěšných projektů namísto toho, aby od nich upustili.  

3.1 Kognitivní zkreslení související s časem 

Čas může zdánlivě plynout rychleji, pomaleji, jedna sekunda se může v některých situacích 

zdát jako věčnost, naopak ve stavu flow se mohou zdát dvě hodiny příjemné činnosti jako 

krátký okamžik. Lidé mají také tendenci vybavovat si zpětně události jako delší či kratší 

v závislosti na množství informací, které do paměti v průběhu nějaké aktivity uložili. Tyto 

zpětné odhady jsme zároveň v určitých podmínkách – pod vlivem určitých pobídek a 

motivujících faktorů – schopni korigovat směrem k vyšší správnosti těchto odhadů (Brocas, 

Carrillo & Tarrasó, 2018). Kognitivním zkreslením souvisejících s časem je například efekt 

novosti /recency effect/. Ten odkazuje k naší tendenci pamatovat si lépe ty informace, které 

jsme v čase přijali mezi posledními (Baddeley & Hitch, 1993).  

Odhadování časových rámců můžeme kognitivně zkreslené i ve vztahu k budoucnosti. 

Tendenci více se zajímat o budoucí události než o ty, které se již v minulosti staly, 

označujeme jako zkreslení k budoucnosti /bias towards the future/ (Persson, 2005). Tendenci 

lidí zajímat se o události v blízké budoucnosti spíše než o ty, které se stanou ve vzdálenější 

budoucnosti, označujeme jako zkreslení k blízkému /bias towards the near/ (Persson, 2005). 
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Obě výše zmíněné zkreslení vycházejí z podstaty plynutí času kupředu, tedy směrem 

k budoucnosti a obecného zaměření naší imaginace na budoucnost (Persson, 2005).  

Výše zmíněná kognitivní zkreslení sice souvisejí s časem, ne však přímo s procesem jeho 

vnímání a proměnnými do něj vstupujícími. Zmiňuji je zde tedy pouze pro ilustraci a v práci 

se jim detailněji nevěnuji.   

3.2 Mezičasové rozhodování /intertemporal decision/ 

Představte si situaci, kdy před Vás někdo položí 100 € a oznámí Vám, že pokud počkáte 

jeden den, přidá k tomuto obnosu ještě 10 €. Najednou stojíte před rozhodnutím, zda teď 

okamžitě bez jakýchkoliv odkladů získat těchto 100 €, nebo za 24 hodin získat eur 110. 

Vyberete si okamžité uspokojení, nebo si trpělivě počkáte? Podle výzkumů provedených na 

podobných modelových situacích (Green, Fry & Myerson, 1994; Kirby & Herrnstein, 1995) 

se většina lidí rozhodne pro okamžité uspokojení a vidině 100 € ihned podlehne, odolá tedy 

lákavému úroku 10 % za den a z ekonomického hlediska si vybere nevýhodně.  

Jak byste se ale rozhodli v situaci, kdy máte možnost vybrat si opět z dvou možností: při 

výběru možnosti a) dostanete za 30 dní ode dne učinění rozhodnutí 100 €, při výběru 

možnosti b) dostanete 110 € za 31 dní. Časová délka, která uplyne mezi ziskem jedné nebo 

druhé odměny, je stejná jako v první situaci – 24 hodin. Je však vidina peněz o den dříve 

silná natolik, aby se lidé rozhodli pro zisk menší částky? Výzkumy (Green et al., 1994; Kirby 

& Herrstein, 1995) ukazují, že nikoliv. Pokud lidé rozhodují o situaci ve vzdálenější 

budoucnosti, najednou přemýšlejí a chovají se více racionálně a ekonomicky. Odpovědi na 

otázku, proč tomu tak je, se pokusím poskytnout v následující kapitole.  

Prostřednictvím fenoménu mezičasového rozhodování se ekonomové a psychologové snaží 

objasnit situace, kdy si lidé musí zvolit kompromis mezi hodnotami nákladů a zisků v 

rozdílných časech (Frederick, Loewenstein & O'donoghue, 2002). 

Vycházíme z předpokladu, že cílem rozhodování je očekávaný užitek, který z volby jedné 

z alternativ, které máme na výběr, dostáváme. V rámci rozhodování se snažíme 

maximalizovat zisky a minimalizovat ztráty, které svým rozhodnutím způsobíme 

(Schautová, 2017). Očekávaný užitek nám pomáhá rozhodovat se mezi alternativami pro tu, 

která poskytuje užitek vyšší a zdá se nám tedy výhodnější. Užitek, který z našich 

rozhodování očekáváme, je pro výsledek rozhodovacího procesu klíčový a determinuje 

chování jedince. Bohužel, jak již zmíněno výše, běžný člověk má k používání 
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matematických výpočtů a využití znalosti statistiky v každodenním životě daleko a podléhá 

různým kognitivním zkreslením. Neřídí se tedy vždy podle toho, co by pro něj bylo 

objektivně nejvýhodnější, je zmítán svými emocemi a chová se intuitivně.  

Lidé jsou obecně orientovaní na přítomnost a snaží se dosáhnout co největšího užitku v co 

nejkratším a nejbližším čase. Fenomén popsaný jako zkreslení přítomnosti /temporal 

myopia/ poukazuje na tendenci lidí preferovat v situaci, kdy se mají rozhodovat mezi dvěma 

budoucími momenty, tu z možností, kterou mohou získat dříve (O’Donoghue & Rabin, 

1999). Aktuální a okamžitá odměna a uspokojení má pro člověka větší subjektivně 

prožívanou hodnotu, než odměna v budoucnosti. (Frederick et al., 2002).  

Do procesu mezičasového rozhodování a časového diskontování hodnoty vstupují tři 

fenomény: očekávání, sebekontrola a reprezentace časových rámců a možností (Lowenstein, 

2007). Tyto hrají roli v podobě konečného rozhodnutí a jsou individuálně variabilní, tedy ač 

jsou u každého člověka přítomny, u každého sehrají jinou či jinak velkou roli.   

3.2.1 Očekávání  

Očekávání spojené s časem a rozhodováním souvisí s individuální tendencí a schopností 

představovat si a prožívat pozitivní emoce, například potěšení, nebo negativní emoce, 

například bolest, z očekávání situace, která v budoucnu nastane. Ačkoliv by očekávání podle 

ekonomických teorií nemělo mít žádný vliv na pociťovaný užitek a rozhodovací procesy, 

které k němu vedou, ve skutečnosti zvyšuje intenzitu prožívaných emocí (Berns, Laibson & 

Loewenstein, 2007). Představte si situaci, kdy v restauraci čekáme na jídlo. Chuť a hlad 

zvýší naši míru očekávání a jídlo má pro nás následně vyšší subjektivní hodnotu, než 

kdybychom jej dostali rovnou. Naopak když je před námi náročná zkouška a očekáváme, že 

bude skutečně velmi náročná, míru strachu ze zkoušky v sobě ještě zvýšíme. 

Různé situace v nás mohou rychle vyvolat hédonické očekávání i tehdy, když je zdroj tohoto 

uspokojení v čase odložen (Laibson, 2005). Například když se těšíme na koncert, který se 

odehraje za dva měsíce. Máme očekávání zážitku, který pro nás bude mít pozitivní hodnotu 

a koncert si užijeme víc, než kdybychom toto pozitivní očekávání neměli. Naopak při 

očekávání negativní situace se jednak negativní emoce projevují dřív, než samotná situace 

nastane, průvodní symptomy emocionálních reakcí jsou intenzivnější (Crichton, Elias, 

Davey, Sauvageot, Delagardelle, Beissel & Alkerwi, 2014) a konečná emoce je také silnější, 

než v případě očekávání neutrálních (Judice & Neuberg, 1998). 
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3.2.2 Sebekontrola 

Sebekontrola je při volbě o odložení uspokojení klíčová. Je to tenze, kterou lidé zažívají 

v situaci kdy se rozhodli pro potěšení, které nepřijde okamžitě, přičemž jsou vystaveni 

podnětu, které okamžité potěšení představuje. Představuje tedy volní kontrolu nad 

individuálním chováním směřovanou k odložení potěšení za účelem zisku potěšení jiného, 

subjektivně hodnotnějšího. Vysokou schopnost sebekontroly může zaznamenat u lidí, kteří 

se snaží snížit svůj příjem nezdravého jídla a jsou vystaveni fyzickému podnětu oblíbeného 

pokrmu, který okamžité uspokojení poskytuje (Jansen, Broekmate & Heymans, 1992). 

Principiálně podobnou situaci můžeme vidět u kuřáků, kteří se snaží přestat kouřit či 

zredukovat svou spotřebu cigaret (Gabaix & Laibson, 2005). K implementaci dlouhodobého 

sebekontrolovaného chování musí jedinec splnit dvě věci: 1) učinit rozhodnutí, podle 

kterého se bude ve svém chování dlouhodobě řídit. Takové rozhodnutí vyžaduje schopnost 

očekávat budoucí následky (Gabaix & Laibson, 2005). Za 2) je nezbytné odolávat 

krátkodobým impulzivním pobídkám, které schopnost úspěšné implementace dlouhodobého 

chování oslabují. Mezičasové rozhodování je tedy neustálý boj mezi dlouhodobými 

„vyššími“ cíli a krátkodobými impulzivními pohnutkami.  

3.2.3 Reprezentace 

Reprezentace v souvislosti s časem označuje kognitivní operace, jak nad časovými 

možnostmi přemýšlíme a interpretujeme je. Každý člověk vnímá a interpretuje stejnou věc 

odlišně (Kahneman, Slovic & Tversky, 1982) a v tomto procesu je vedle vnějších faktorů 

ovlivněn svým individuálním nastavením. Reprezentace a interpretace tedy není objektivně 

vyjádřitelná, jak bychom si za účelem pochopení těchto jevů možná přáli. Se subjektivitou 

a pružností kognitivní reprezentace se pracuje v procesu rámování /framing/ (Gilovich, 

Griffin & Kahneman, 2002), prostřednictvím kterého můžeme u respondentů ovlivnit 

vnímání rozhodovací situace a tím i jejich konečné rozhodnutí. V kontextu mezičasového 

rozhodování Loewenstein (1987) zjistil, že pokud při prezentaci modelové situace 

akcentujeme aspekt čekání, mají lidé menší tendenci čekat a toto opoždění akceptovat. 

Jedinci s takovýmto kognitivním rámcem diskontují rychleji, tedy vykazují příkřejší křivku 

diskontování, a vybírají si časové bližší možnosti, a to dokonce i v porovnání se situací, kdy 

v jsou v zadání příkladu pouze deskriptivně popsány dvě různé časové možnosti 

(Loewenstein, 1987). Jen zmínka o zpoždění rámuje vnímání respondentů. Kognitivní rámec 

může být ovlivněn i způsobem prezentace doby, kterou na zisk hodnoty budou muset čekat. 



23 

 

Můžeme pozorovat větší tendenci počkat si, pokud je jim prezentována délka ve dnech 

pomocí dat – buď dostanete 100€ 1. 1. (tj. např. dnes) nebo 110€ 2.1. (tj. např. zítra), než 

když je tento časový rozdíl popsán délkou doby, kdy musí čekat – 100€ dnes nebo 110€ za 

24 hodin (Loewenstein, 1987) Reálně je však situace naprosto stejná.  

Kognitivní reprezentace situace mezičasového rozhodování je přes svou subjektivní povahu 

pro konečné rozhodnutí klíčová. Zároveň je možné s ní efektivně a jednoduše pracovat a 

využít její flexibilitu k citlivějšímu a výhodnějším výsledkům mezičasového rozhodování. 

3.3 Časové diskontování /temporal discounting/ 

Pokud by lidé přemýšleli absolutně racionálně a ekonomicky, problémem časového 

diskontování bychom se vůbec nemuseli zabývat. V rovině matematiky není rozdíl, za jak 

dlouho obdržíme 10 % jednorázového úroku, který nám banka slíbí. Obdržíme za každou 

cenu 10 % a nemělo by záležet na tom, zda se tak stane za 3 dny, měsíc nebo rok. Alespoň 

při dlouhodobém předpokladu nízké míry inflace. 

Lidé ovšem ke svým rozhodnutím ne vždy používají striktní ekonomickou racionalitu a 

zřídkakdy se chovají v souladu s ekonomickými teoriemi a hodnotu, kterou mohou 

v různých časech získat, vnímají jinak. Psychologové a ekonomové v tomto kontextu mluví 

o časovém diskontování. 

K pochopení fenoménu časového diskontování se můžeme v definici inspirovat Frederickem 

(2002), který jej popisuje jako situaci, kdy se ve prospěch přítomnosti zabýváme méně 

budoucností a tím snížíme subjektivní hodnotu předpokládaného budoucího užitku. Je to 

psychologický fenomén, kdy subjektivně pociťovaná hodnota zisku ztrácí na vnímané 

intenzitě v situaci, kdy je nabytí zisku opožděné (Reed & Luiselli, 2011). Časové 

diskontování Odum (2011) chápe také jako snižování vnímané hodnoty s přibývajícím 

zpožděním. Časově vzdálenější možnosti zisku mají nižší vnímanou hodnotu (Mazur, 1987). 

Lidé tím, že musí na odměnu nebo nějakou hodnotu čekat delší dobu, ochotni jsou tuto 

hodnotu odečíst /diskontovat/ a spokojit se s hodnotou menší, kterou však obdrží dříve. 

Laicky tedy můžeme diskontování popsat jako subjektivní snižování hodnoty, kterou 

potenciálně můžeme v budoucnu disponovat. V následujícím oddíle se tedy pokusím 

vysvětlit snižování subjektivně vnímané hodnoty v závislosti na míře opoždění jejího zisku 

(Lowenstein, 2007). 
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V ekonomii je fenomén časového diskontování zkoumán za účelem pochopení modelů 

diskontovaného užitku /discounted utility/, což je subjektivně vnímaná hodnota užitku, který 

pro jedince daná rozhodovací možnost reprezentuje.  

Prvotní pokusy ekonomů o vysvětlení fenoménu časového diskontování skončily teorií 

exponenciálního diskontování (Mas-Colell, Whinston & Green, 1995). Ta se pokouší 

vysvětlit diskontovací trend exponenciálně sestupnou křivkou reprezentující vnímanou 

hodnotu, která od chvíle rozhodnutí klesá, přičemž míra poklesu této hodnoty je od 

okamžiku rozhodnutí stejná (Sellitto, Ciaramelli & di Pellegrino, 2011). Postupně míří až 

k vnímané hodnotě 0, z dlouhodobého hlediska tedy předpokládá, že lidé za dostatečně 

dlouhý čas hodnotu zdiskontují téměř úplně a nebude pro ně mít žádný význam.  

Postupem času však ekonomové a psychologové zabývající se časovým diskontováním 

dospěli k názoru, že ačkoliv exponenciální křivka zhruba odpovídá trendu, jakým lidé mají 

tendenci hodnotu odečítat, neilustruje trend úplně dokonale. K efektivnější ilustraci 

fenoménu se hodí diskontování hyperbolické (Ainslie, 1975; Grüne-Yanoff, 2015), 

pojmenované po tvaru křivky, kterou odečítání hodnoty opisuje. Tvar hyperbolické křivky 

se více blíží reálné podobě diskontování. Ilustruje strmější pokles vnímané hodnoty 

bezprostředně po učinění rozhodnutí a pozvolnější pokles hodnoty v časech, které jsou od 

okamžiku rozhodnutí vzdálenější (Odum, 2011). Hyperbolicky se hodnota diskontuje 

v krátkodobých intervalech větší mírou než při exponenciálním přístupu. V případě, že 

rozhodujeme o časově vzdálenějších situacích se však křivka zplošťuje, subjektivně vnímaná 

hodnota klesá pomaleji, hodnotu tedy diskontujeme menší mírou a konečný užitek, pro který 

se rozhodneme, je vyšší. 

Hyperbolické diskontování tedy chápeme jako tendenci lidí vybírat si menší a časově bližší 

odměny spíše než ty větší a časově vzdálenější v závislosti na tom, zda se zpoždění mezi 

dvěma časy děje dříve nebo než později (Rubinstein, 2003) Lidé mají tendenci diskontovat 

rychleji, pokud se situace a zpoždění, které mají diskontovat, odehrává dříve v čase 

(Frederick, Loewenstein & O’Donoghue, 2002) a reagují méně impulzivně v situacích, kdy 

se čas, který by na zisk museli čekat, odehrává za delší dobu, než když se odehrává 

bezprostředně po okamžiku, ve kterém se museli rozhodnout. Vzpomínáte si na příklad 

zkraje kapitoly o výběru 100€ nebo 110€ 1) dnes nebo zítra nebo 2) za 30 nebo 31 dní? Na 

podobné situace poskytuje vysvětlení hyperbolické diskontování. 
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Na Obrázku 1 jsou k porovnání graficky znázorněny podoby křivek exponenciální a 

hyperbolické.  

 

 

Obrázek 1: Graf exponenciálního a hyperbolického diskontování (Marek Katrňák, 2018) 

Obrázek 1 efektivně ilustruje průběh hyperbolického diskontování a jeho porovnání 

s diskontováním exponenciálním. Fakt, že se křivka, která v prvotní části časové osy klesá 

rychle, narovná a klesá pozvolněji ilustruje fenomén popisovaný výše.  

3.3.1 Faktory ovlivňující časové diskontování  

Preferenci okamžitého uspokojení můžeme chápat jako adaptivní mechanismus (Hariri, 

Brown, Williamson, Flory, de Wit & Manuck, 2006). Naši předci v dobách, kdy se náš 

mozek vyvíjel, neměli jistou žádnou vidinu budoucnosti a upřednostňovali okamžité 

uspokojení před racionálními dlouhodobými investicemi. V dnešní době, kdy se o samotné 

přežití tolik strachovat nemusíme, se pak fenomén upřednostňování okamžitého uspokojení 

snaží vysvětlit spotřebitelské chování. Podle Fishera (1977) je to právě individuální 

netrpělivost, která největší mírou ovlivňuje impulzivitu v mezičasovém rozhodování. 

Bickel, Odum & Madden (1999) se domnívají, že roli hraje i tendence k vyhledávání 

okamžitého užitku. Lidé, kteří používají více automatických a méně volně kontrolovaných 
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způsobů rozhodování a spoléhají se více na své intuitivní odhady jsou více náchylní 

k diskontování užitkové hodnoty (Reynolds & Schiffbauer, 2004).   

3.4 Iluze ušetřeného času /time saving bias/ 

Z hlediska zvýšení bezpečnosti při řízení auta je rychlost jízdy jedna z klíčových 

proměnných, která má na bezpečnost vliv. Většina řidičů je za volantem svého vozidla 

přesvědčená, že jsou schopni významně zkrátit dojezdový čas zvýšením rychlosti. 

Rosenbloom (2003) ve své studii popsal jako proměnnou, která ovlivňuje rychlost, jako 

hledání dobrodružství /sensation/ (2003) a vzrušení /thrill/ (Horswill & McKenna, 2004). 

Lajunen, Corry, Summala & Hartley (1997) zase přišli na to, že vyšší rychlost souvisí i se 

sociální desirabilitou řidiče, jeho snahou působit pozitivně na okolí. Celkově mají lidé 

tendenci šetřit čas co možná největším zkrácením doby nezbytně strávené za volantem. Míra 

výskytu a intenzita tohoto chování se až u třetiny řidičů ještě zvyšuje (McKenna, 2005), 

pokud má řidič pevně stanovený časový rámec, v rámci kterého musí na místo určení dorazit 

(Peer, 2010). Lidé jsou tedy motivováni jezdit rychleji, což může představovat potenciálně 

nebezpečnou situaci nikoliv pouze pro řidiče samotné, ale také pro okolí.  

Řízení je komplexní činnost, která v sobě zahrnuje procesy percepce, kognice a motorické 

dovednosti. Řidiči si při jízdě musí uvědomovat a vnímat vzdálenost, rychlost, čas a chápat 

jejich vzájemnou provázanost a způsob, jakým spolu tři klíčové veličiny interagují (Groeger, 

2000). Ovládání vozidla je v první řadě závislé na percepčních schopnostech, jejich vnímání 

a interpretaci. Takové prostředí vytváří velký prostor pro kognitivní zkreslení. Jedno 

z takových zkreslení je například tendence lidí vnímat čas cesty jako delší v případě, že za 

stejný čas ujedou vyšší rychlostí delší vzdálenost. Ačkoliv se časová délka cesty nemění, 

lidé ji, ovlivnění ostatními faktory jízdy, vnímají jako delší (Cohen, Ono & Skelley, 1966). 

Iluzí ušetřeného času popisujeme lidskou tendenci přeceňovat množství času, které ušetří 

zrychlením z relativně vysoké jízdní rychlosti, a naopak podceňovat množství času, které 

ušetří zrychlením z relativně nízké jízdní rychlosti (Peer, 2010; Svenson, 2008; 2009). 

Svenson (2008) ve svých výzkumech se zabýval tendencí lidí preferovat zvýšení jízdní 

rychlosti ze 70 na 110 km/h, namísto zvýšení ze 30 na 40 km/h.  

Za účelem výpočtu času, který jsme zvýšením rychlosti schopní ušetřit, používáme vzorec t 

= D (1/V1 – 1/V2), kde t je čas, D je překonaná vzdálenost, V1 počáteční a V2 výsledná 

rychlost (Peer, 2010). 
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Vzor.1: t = D (1/V1 – 1/V2) 

Pokud budeme vycházet z výše uvedeného vzorečku (vzor.1) a vypočítáme čas ušetřený na 

úseku o délce 100 km při zvýšení rychlosti ze 110 na 130, vyjde nám hodnota 8,34 minuty 

ušetřeného času. Pokud stejný vzoreček aplikujeme na zvýšení rychlosti z 25 na 40 km/h na 

stejně dlouhém úseku, dostaneme se k 90 minutám ušetřeného času, ačkoliv jsme rychlost 

zvýšili o menší hodnotu, než v případě prvním. Svenson (2008; 2009) zjistil, že pokud se 

lidí zeptáme, kolik si myslí, že by v hypotetické situaci ušetřili času při zvýšení rychlosti 

z 40 km/h na 60 km/h na úseku dlouhém 20 km, lidé podceňují ušetřený čas o tři minuty a 

v průměru jej predikují na 7 minut, namísto reálných 10.  

Lidé mají jednoduše tendenci předpokládat, že vyšší konečná rychlost, kterou se pohybují, 

má přímou úměrou vliv na ušetřený čas a předpokládají, že čím vyšší rychlost, tím více času 

ušetřím. V procesu rozhodování a následného chování tedy neberou dostatečnou mírou 

v potaz původní rychlost, ze které zrychlují (Fuller, Gormley, Stradling, Broughton, 

Kinnear, O’Dolan & Hannigan, 2009) a kterou Peer (2010) považuje za klíčovou 

determinantu objemu ušetřeného času, což potvrzují i výše zmíněné příklady.  

Iluze ušetřeného času má velký význam nejen v dopravě, ale také v ostatních každodenních 

situacích a v některých případech může vést k riskantnímu chování. Z teorie iluze ušetřeného 

času vyplývá pozitivní vliv na řidiče pramenící z toho, že díky přecenění významu zvýšení 

rychlosti v již tak vysoké rychlosti nedojde k tolik intenzivnímu zrychlení. Výzkumy 

ukazují, že pokud by řidič, který jede rychlostí 90 km/h potřeboval na 40 km dlouhém úseku 

ušetřit 10 minut, potřeboval by zvýšit svou rychlost na hodnotu 140 km/h. Výzkum však 

ukázal, že lidé odhadují potřebnou zvýšenou rychlost na pouze 120 km/h, což je sice rychlost 

vysoká a zdánlivě riskantní, stále však bezpečnější než ta, která vyplývá z rychlého výpočtu 

jako skutečně nezbytná k splnění cíle. Naopak je však také možné, že řidič, který je s teorií 

a výzkumy iluze ušetřeného času seznámen, může vykazovat riskantní chování a jet naopak 

ještě rychleji, aby skutečně čas ušetřil. Řidiči se jednoduše mylně domnívají, že pokud je 

vyšší počáteční rychlost, ze které zrychlují, bude vyšší i míra ušetřeného času zrychlením 

z této rychlosti (Fuller et al., 2009), zatímco opak je pravdou. Naopak při snižování rychlosti 

mají řidiči tendenci si myslet, že počáteční rychlost má malý dopad na čas, který ušetří 

(Fuller et al., 2009) 
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Cílem zmínky tohoto kognitivního zkreslení v našem kontextu je však upozornit na relativní 

zbytečnost zvyšování rychlosti při již tak dostatečně rychlé jízdě a tedy zcitlivět řidiče 

k prevenci takového chování a zvýšení bezpečnosti provozu.  

Řidiči, kteří vykazují vyšší tendenci podlehnout iluzi ušetřeného času jsou přesvědčeni, že 

k dosáhnutí cíle v konkrétně ohraničeném časovém úseku je nezbytná vyšší rychlost jízdy, 

což podporuje znění teorie. Takoví řidiči by v podobných situacích také reálně jeli rychleji 

a jsou náchylnější k porušování maximální povolené rychlosti. Zároveň jsou přesvědčeni, že 

ostatní řidiči by se v podobných situacích zachovali podobně a také jeli rychleji (Peer, 2010). 

Zajímavé na celém fenoménu je jeho nenápadnost. Ani profesionální řidiči taxi služby 

nejsou po letech své profese imunní vůči tomuto kognitivnímu zkreslení. Peer a Solomon 

(2012) dotazníky, ve kterých se řidičů ptali na předpokládané chování v dopravní zácpě, 

předpokládanou délku jízdy, průměrnou rychlost a očekávané množství ušetřeného času při 

zrychlení, zjistili, že profesionální řidič taxi služby je také náchylný ke kognitivnímu 

zkreslení, dokáže však lépe odhadnout hodnotu ušetřeného času při zvýšení rychlosti jízdy 

než běžný neprofesionální řidič.  

3.4.1 Aplikace poznatků v praxi  

Podle statistik The National Highway Traffic Safety Administration (2005) nese v 31 % 

nehod vinu právě vysoká rychlost. Podle výzkumu Aartse & Van Schagena (2006) pak 1% 

zrychlení jízdy má za následek 2% zvýšení pravděpodobnosti zranění, 3% zvýšení 

pravděpodobnosti vážné nehody a 4% zvýšení pravděpodobnosti nehody s fatálními 

následky. Zvyšování rychlosti jízdy je nejjednodušší cesta k ušetření času za volantem, 

zejména v situacích, kdy se řidič dostane do časového presu a něco nestíhá (Fuller et al., 

2009). V případě, že řidiči prokazatelně podléhají tak jednoduchému zkreslení ohledně 

možného zkrácení dojezdového času, nabízí se snaha o edukaci řidičů o podobných 

zkresleních, která na ně při jízdě působí, a způsobu, jak si krátkou matematickou úvahou 

vypočítat, o kolik se při zvýšení jízdní rychlosti jejich dojezdový čas reálně sníží. Ve své 

studii Eriksson, Patten, Svenson, & Eriksson (2015) zjistili, že pouhá přítomnost zařízení, 

které reflektuje dobu, za kterou řidič ujede 1 km trasy (=pacemetr) snižuje míru řidičova 

zkreslení, oznamuje řidiči, kolik času skutečně ušetří. Také tato intervence vede k nižší míře 

zvyšování rychlosti. Efektivně navržená plošná intervence by ve výsledku ideálně zcitlivěla 

na neefektivnost podobného počínání a přiměla řidiče racionalizovat si nesmyslnost rychlejší 

jízdy, což by eventuálně vedlo ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.  
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3.5 Omyly při plánování /planning fallacy/ 

Pokuste se na chvíli vžít do kůže studenta 3. ročníku bakalářského studia. Do konce roku 

máte za úkol vypracovat dlouhodobý projekt jménem bakalářská práce a nyní, na začátku 

roku, se snažíte naplánovat si časový harmonogram a určit, do kdy budete mít práci ideálně 

hotovou. Ačkoliv víte, že psaní bakalářské práce je vždy malinko zrádné a je lepší si na ni 

vyhradit delší čas, Vás se přece překážky, se kterými se potkali již lidé před Vámi netýkají. 

Téma jste si vybrali takové, jaké Vás bude bavit a jste tedy plní pozitivních očekávání, že si 

psaní bakalářské práce užijete a odevzdáte ji, ideálně několik týdnů před konečným 

deadlinem. Kromě toho, že jste právě svou činnost na práci na několik dalších týdnů omezili 

s tím, že máte stále dost času, nejspíš jste se zároveň dopustili častého kognitivního zkreslení 

– omylu v plánování.  

S tímto anekdotickým příkladem se může mnoho lidí identifikovat. Podobně neefektivně pak 

funguje náš odhad týkající se zdrojů, které budeme muset na dokončení projektu vynaložit. 

A reálných příkladů je spousta: od stavby ikonické budovy opery v Sydney, jejíž konečný 

rozpočet se z odhadovaných 7 milionů dolarů vyšplhal na částku 102 milionů a navíc trval 

o deset let déle než byl původní předpoklad (Hall, 1980), přes stavbu skotského parlamentu 

v Edinburghu, na který byl původní odsouhlasený rozpočet 40 milionů liber přičemž 

konečný účet se vyšplhal na částku 431 milionů liber (Kahneman, 2012) až po příklad 

slavného pražského tunelového komplexu Blanka, jehož původní rozpočet činil 21 miliard 

korun a nakonec se vyšplhal na částku 37 miliard. Otevření tunelu se zpozdilo o 4 roky. Proč 

nejsme schopni správně odhadovat čas a náklady a opakovaně se v tomto ohledu dopouštíme 

stejných chyb?  

Omyly při plánování jsou způsobeny tendencí k příliš optimistickému zaměření při tvorbě 

plánu. Máme tendenci zaměřovat se pouze na řešení očekávaných problémů, které souvisí 

s projektem, a více či méně záměrně opomíjíme problémy neočekávané, které však mohou 

plán narušit. Zároveň máme při procesu plánování tendenci zohledňovat pouze specifické 

aspekty individuálního projektu a opomíjíme aspekty specifické pro skupinu, do které 

projekt svou podstatou patří (Buehler, Griffin & Ross 2002; Kahneman & Lovallo, 1993). 

Máme také tendenci přisuzovat zpoždění externím faktorům, které jsme neměli možnost 

předvídat ani ovlivnit. V souladu s tím pak snižujeme význam našich osobnostních 

charakteristik a vlastní neefektivity, která neúspěšnému zvládnutí deadlinu mohla přispět. 

Takový postup sice můžeme chápat jako efektivní obranný mechanismus, který zaručuje 



30 

 

udržení pozitivního sebepojetí, k adekvátnějšímu odhadu nákladů a časových potřeb nás to 

nepřiblíží. Také nebereme v potaz, jak dlouhou dobu nebo kolik peněz podobný projekt 

v minulosti vyžadoval. Samotné uvědomění si časové délky, kterou obvykle činnost zabere, 

nevede k úplnému odstranění zkreslení plánování (Buehler & Griffin, 2003) z toho důvodu, 

že odchylky od plánu lidé přisoudí vnějším podmínkám a věří, že se v jejich případě podobné 

proměnné nevyskytnou. Dalším důvodem je ignorace referenčních informací, které bychom 

mohli v procesu plánování brát v potaz (Kahneman, 2012). Pokud například stavíme 

kilometr dálnice a z předchozích zkušeností víme, že finanční náklady jsou x a časové t, měli 

bychom tyto informace zahrnout do našeho odhadu a v závislosti na nich přizpůsobit, což se 

nám však ne vždy daří. Dalším důvodem zkreslení je pak motivace, která odhad může 

zkreslovat směrem k pozitivnějšímu (Buehler, Peetz & Griffin, 2010). Za účelem výhry 

výběrové soutěže pro veřejný projekt se rozhodneme předpokládat co nejoptimističtější 

variantu a záměrně nebereme v potaz všechny proměnné, které by mohly hladký průběh 

realizace projektu narušit. Ačkoliv výběrovou soutěž vyhrát můžeme, zvyšujeme tím 

pravděpodobnost, že se bude výsledek od původního odhadu lišit. Vzhledem k faktu, že 

málo veřejných zakázek se nechá nedokončených, náklady navíc nakonec investor pokryje 

a projekt se, ač později a dráž, dokončí. V takových případech záleží zejména na 

schvalovatelích návrhu, jejich schopnosti reflexe a kritické analýzy návrhu projektu. Omyly 

v plánování je možné i indukovat či naopak zmírnit odpovídajícím zakotvením plánujícího. 

Buehler et al. (2010) zjistili, že při modelové situaci, ve které mají probandi předpovídat 

termín dokončení úlohy, vykazují ti, jenž byli zakotveni číslem 4 (dřívější kotva), dřívější 

odhad dokončení úkolu i dřívější reálné dokončení tohoto úkolu. Probandi, jenž byli 

zakotveni číslem 17 odhadovali pozdější dokončení a zároveň úkol i později dokončili. 

Z toho vyplývá trend, že ukotvení nejen ovlivnilo plánovací rozhodování probandů, ale také 

rychlost samotného vyhotovení úkolu. Zakotvení se v tomto kontextu může jevit i jako 

zajímavá pracovní intervence s cílem přimět lidi dokončovat své úkoly dříve, případně 

alespoň s menším zpožděním. 

Se zajímavým zjištěním přišli Buehler, Griffin & Ross (1994), že u nezávislých, tedy 

v procesu uskutečnění plánu nezaujatých pozorovatelů se objevila naopak tendence 

nadhodnocovat čas nezbytný k dokončení činnosti. Nabízí se vysvětlení, že nezávislí 

pozorovatelé nejsou tolik ovlivněni emocemi vůči projektu, jsou schopni na činnost nahlížet 

objektivněji a přemýšlet spíše o případných problémech a potenciálně negativně 

intervenujících proměnných. Roy, Christenfeld & McKenzie (2005) zjistili, že obecně máme 
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tendenci přeceňovat délku událostí /projektů/ krátkých a podceňovat trvání projektů a 

událostí delších. Při odhadování času, který probandům zaberou neznámé úlohy v porovnání 

se známými. Když se měli probandi naučit známou a neznámou skladbu na klavír, ukázala 

se u nich tendence odhadovat čas potřebný k naučení se neznámé skladby o 19% delší, než 

jaký nakonec potřebovali, zatímco u známé skladby potřebný čas o 48% podcenili. 

3.5.1 Postupy pro přesnější plánování 

Výše jsou nastíněny některé důvody, proč se lidé dopouští nereálných odhadů. Za 

předpokladu, že tyto důvody známe, by nemělo být složité navrhnout intervence, jakými 

odhady zpřesnit a předejít tak negativním následkům, které s sebou klam plánování přináší.  

Jedním z korektivních postupů být snaha vymyslet větší počet proměnných, které mohou 

negativně ovlivnit konečný výsledek a narušit plán. Sanna & Schwarz (2004) zjistili, že 

pokud má jedna skupina studentů uvést 3 důvody pro úspěch a 12 důvodů pro neúspěch, 

projeví se u ní menší plánovací omyl než u skupiny, která měla uvést 12 důvodů pro úspěch 

a pouze 3 pro neúspěch.  

Flyvbjerg (2005) navrhuje jako možnou intervenci prognózu na základě referenční třídy 

/reference class forecasting/. Metodu navrhuje aplikovat na dopravních projektech, které se 

dají považovat za podobné a porovnatelné. Obsáhlou databázi podrobně popsaných 

podobných projektů lze použít k nalezení projektu, který bude tomu aktuálně plánovanému 

svými aspekty nejblíž a odvíjet od něj odhady nákladů a času. Tento postup v sobě zahrnují 

i Kahnemanem (2012) navrhované postupy intervence. Navrhuje 1) identifikaci vhodné 

referenční třídy, 2) získání statistických údajů o referenční třídě a vytvoření základní 

předpovědi a 3) úpravu předpovědi s přihlédnutím na specifické aspekty odhadovaného 

projektu.  Na individuální rovině můžeme výše zmíněnou techniku také použít, pouze místo 

databáze pracujeme s minulými výsledky, které jsme u sebe zaznamenali. Pokud se 

například snažíme odhadnout, jakou hmotnost jsme schopni za týden zhubnout, můžeme si 

vzpomenout, kolik se nám podařilo zhubnout za týden při minulém pokusu. Kritická analýza 

takové hodnoty vytvoří prostor pro akurátnější odhad. Další možností je záměrně 

předpokládat nepředpokládané překážky, které mohou do procesu vstoupit. Takový postup 

označujeme jako premortem analýzu a snažíme se v rámci ní zjistit, co by se na projektu 

mohlo pokazit, kvůli čemu by mohl selhat. Pokud si při tvorbě odhadu pokusíme označit 

několik potenciálních neúspěchů, které mohou nastat, povede to k další korekci odhadu 

směrem k realitě. Dalším korektivním postupem je kognitivní rozložení úkolu na dílčí části 
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hned při plánování náročnosti úkolu a potřeby nákladů a času. Kruger & Evans (2004) však 

zjistili, že ačkoliv lze působení klamu plánování snížit a korigovat, a to až o 40 %, děje se 

tak pouze u komplexních úkolů, sestávajících z několika dílčích. U jednoduchých úkolů tato 

intervence na míru zkreslení plánování nemá vliv.  

Proměnných vstupujících do procesu plánování je nepochybně mnohem větší množství a 

výše zmiňuji pouze subjektivně nejdůležitější z nich. Přesto text vysvětluje různé fenomény 

a přístupy ke klamu plánování a poskytuje prostor k zamyšlení a korekci odhadů a čtenářům 

umožňuje reflektovat své plánovací chování a příště jej korigovat za účelem správnějších 

výsledků.  

Ačkoliv dodržování výše popsaných postupů nezaručuje absolutní úspěšnost v predikci 

časové a finanční náročnosti projektů, je díky nim možné dosáhnout přesnějšího odhadu. 

Ani přesto však nemůžeme klam plánování úplně podchytit a v každé situaci vytvořit plán 

absolutně přesný. Korektivní postupy však mají potenciál nás k tomuto cíli mohou přiblížit. 

3.6 Klam utopených nákladů /sunk cost fallacy/ 

Představte si situaci, že jste do svého projektu investovali velké množství peněz, času a 

energie. Bohužel pro Vás však Vámi toužený výsledek zůstává stále v nedohlednu. 

Postupem času Vás okolí může přesvědčovat ať se projektu přestanete věnovat a smíříte se 

s faktem, že se Vám zdroje do něj vložené s největší pravděpodobností nevrátí. S tím se ale 

smířit nehodláte a pracujete dál, ještě usilovněji a s většími investicemi než doposud. Bylo 

by přece nelogické vzdávat se teď, ve chvíli, kdy můžete být tak blízko úspěchu. Další 

příklad, na kterém si fenomén můžeme vysvětlit, je koncert, který jste si koupili lístek. 

Hudba je však katastrofální a vystoupení se nám vůbec nelíbí. Přesto mají lidé obecně 

tendenci koncert ,,protrpět“, a pokračovat v poslouchání, aby získali alespoň pocit, že své 

výdaje zhodnotili. Ačkoliv peníze za lístek jsou navždy ztraceny a na výsledek rozhodování 

by tato proměnná neměla mít vliv, vydržíme na koncertu déle (Friedman, Pommerenke, 

Lukose, Milam & Huberman, 2007, Strough, Mehta, McFall & Schuller, 2008). Dokážete 

se s podobnými situacemi identifikovat? Pak i vy čas od času podlehnete klamu utopených 

nákladů, někdy označovaném také jako Concorde effect (Arkes & Ayton, 1999). V kontextu 

klamu utopených nákladů se bavíme o lidské tendenci vytrvat v činnosti, která zatím nebyla 

úspěšná nebo výhodná a může se jevit jako zbytečná či beznadějná. Lidé u této činnosti 

zůstávají z toho důvodu, že představa ztráty již investovaných zdrojů je příliš bolestná a 

odmítáme ji přijmout.  
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Do svých projektů, osobních, pracovních, životních, vkládáme množství času, energie, 

emocí a mnohdy i financí a všechny tyto proměnné představují náklady. Od nich pak 

přirozeně očekáváme něco nazpět, ať je to dobrý pocit, radost ostatních, pocit smyslu, nebo 

finanční zúročení. Náklady /costs/ jsou utopené ve chvíli, kdy jsou nenávratně ztraceny a 

nelze je žádným způsobem získat zpět (Friedman et al., 2007). Jejich ztracená hodnota by 

tedy neměla hrát žádnou roli v procesu racionální volby, jelikož na celkový výsledek a 

konečný užitek již nemají žádný vliv. Již však dobře víme, že lidé nepřemýšlejí vždy 

absolutně racionálně a hodnota utopených nákladů proces rozhodování prostupuje a 

ovlivňuje. To dokázali Arkes & Blumer (1985), kteří zjistili, že 86 % lidí by dále investovalo 

do projektu, který byl konkurenční firmou překonán a nemá tedy cenu v něm pokračovat. 

Pouhých 14 % probandů se tedy rozhodlo racionálně a ekonomicky výhodně. Zatímco 86 % 

respondentů by vyplýtvalo další prostředky, těchto 14 % nejspíš vycházelo z předpokladu, 

že X nákladů je již utopeno a bylo by iracionální vynaložit dalších Y nákladů na projekt, 

který stejně nemá smysl. S těmito zbylými, stále disponibilními náklady lze přece naložit 

jinak.  

Klamu utopených nákladů se podle Arkes & Hutzel (2000) dopouštíme kvůli dalšímu 

zkreslení, které bývá označované jako klam příliš optimistických vyhlídek /overoptimistic 

probability bias/. Jsme přesvědčeni, že ačkoliv nám projekty doposud nevycházely, 

v budoucnu se vše obrátí k lepšímu. Na budoucnost nahlížíme s pozitivním očekáváním. 

Fenoménem spojeným s klamem utopených nákladů je také averze ke ztrátě /loss aversion/, 

kterou Tversky & Kahneman (1992) rozpracovali v rámci své prospektové teorie. V rámci 

té tvrdí, že intenzita subjektivně prožívané emoce při nabytí nebo ztrátě se liší v závislost na 

valenci emoce. Lidé při ztrátě nějaké hodnoty prožívají negativní emoce intenzivněji než 

pozitivní emoce při zisku stejné hodnoty.   

Dieffendorff, Hall, Lord & Strean, (2000) zjistili roli osobnostních proměnných na výskyt 

klamu utopených nákladů. Lidé orientovaní na budoucnost mají tendenci snažit se o 

konstruktivní řešení problému a podléhají klamu v menší míře než lidé orientovaní na 

minulost. Ti se více orientují na již vynaložené náklady a klamu utopených nákladů 

podléhají větší mírou. 

Nejcennějším zdrojem, kterým každý disponujeme, je čas. Ten také vedle financí hraje 

klíčovou roli v klamu utopených nákladů. Ačkoliv bychom mohli označit čas za nejcennější 
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zdroj, kterým disponujeme, lidé v mnoha situacích neváhají na jeho úkor upřednostnit peníze 

a ty se zdají být zároveň důležitějším zdrojem, který klam utopených nákladů ovlivňuje.  

3.6.1 Utopené náklady každodenního života 

Klam utopených nákladů můžeme při zaměření na něj pozorovat v mnoha situacích kolem 

nás, se kterými se denně setkáváme. Ať je to setrvávání v neuspokojivých partnerských 

vztazích s vidinou náhlého prozření a změny nebo setrvávání u sportu, ve kterém jsme se 

přes naše vysoké ambice dlouhé roky nepohnuli dále. Nebezpečné a potenciálně finančně 

likvidační jsou pak hazardní hry, hrací automaty a ruleta. U těch se klam projevuje naplno a 

lidé mají tendenci získat své investované zdroje zpět. Není výjimkou, že jedinci se sníženou 

schopností volní kontroly s vidinou návratnosti investic a podpořeni občasnou dílčí výhrou 

investují čím dál víc a na své iracionální chování mohou postupně úplně ztratit náhled. Klam 

utopených nákladů bohužel prostupuje i do válečných konfliktů Schwarz (2005) ve svém 

článku reflektuje, jak George Bush Jr. v době své prezidentské funkce ospravedlňoval 

vytrvání ve válce v Iráku ztracenými životy vojáků, které nemohou padnout nadarmo a je 

tedy třeba v konfliktu pokračovat. Tímto přístupem však na smrt vyslal další tisíce vojáků.  
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EMPIRICKÁ ČÁST 

4 ÚVOD A PROBLÉM 

V teoretické části práce jsme se kromě jiných fenoménů souvisejících s časem věnovali 

časovým perspektivám jak je popsal Zimbardo & Boyd (2008) a pro jejichž diagnostiku 

existuje nástroj  Zimbardo Time Perspective Inventory /ZTPI/. Také jsme si vysvětlili klam 

plánování, který má vliv na množství každodenních činností a plánovacího chování a většina 

populace se s tímto kognitivním zkreslením již někdy setkala. 

Fenomén dominantních časových perspektiv a jeho souvislost s prokrastinací zkoumali 

Jackson, Fritch, Nagasaka & Pope (2003), kteří zjistili, že větší mírou prokrastinují 

respondenti zaměření na fatalistickou přítomnost a méně zaměření na budoucnost. Tyto 

výsledky potvrdili i Ferrari & Díaz-Morales (2007), autoři další studie zabývající se 

souvislostí prokrastinace a časových perspektiv. Studii zabývající se přímo souvislostí 

časových perspektiv a plánovacího chování jsem však v dostupných zdrojích nenašel, což 

otevírá prostor pro vědecký přínos mnou navrženého výzkumu. 

Ve své studii se chci zaměřit na schopnost lidí odhadovat termín dokončení dlouhodobějších 

projektů a na možnost ovlivnění takového odhadu pomocí edukace o fenoménu omylu 

plánování. Zároveň mě zajímá, zda existuje souvislost mezi dominancí některé z časových 

perspektiv a odhadem termínu dokončení dlouhodobých projektů.  

Informace vlivu edukační intervence na plánovací chování by mohly sloužit jako podklad 

pro případné intervenční programy určené pro studenty či pro zaměstnance v pracovním 

procesu, jejichž náplní práce je právě plánování střednědobých a dlouhodobých projektů.  

Informace o souvislosti dominantní časové perspektivy a způsobu plánování by mohly 

sloužit jako prediktivní nástroj k odhadu tendence k podlehnutí klamu plánování. 

Přihlédnutím k této osobnostní proměnné by bylo možné zefektivnit výběr edukace i cílové 

skupiny případné intervence. 

4.1 Výzkumné otázky 

1) Cílem výzkumu je ověřit vliv edukační intervence o omylech v plánování na plánovací 

chování respondentů. Zjistit, jak jsou lidé schopni pracovat s edukačními materiály 



36 

 

věnovanými klamu plánování a korektivním postupům, jak mu předejít, a zda jsou schopni 

tyto informace aplikovat ve svém plánovacím chování. Předpokládáme, že skupina poučena 

o omylech v plánování bude ve svých odhadech termínu dokončení dlouhodobého projektu 

střídmější a bude odhadovat delší trvání práce na projektu, a tedy pozdější termín jeho 

dokončení.  

2) Dalším cílem výzkumu je zjistit, zda má dominantní časová perspektiva vliv na odhad 

termínu dokončení. Předpokládáme, že respondenti odhadující dřívější dokončení projektu 

jsou více zaměření na budoucnost, zatímco respondenti odhadující pozdější termín 

dokončení projektu se více zaměřují na fatalistickou přítomnost.  

4.2 Výzkumné hypotézy 

HA1: Odhadovaná doba potřebná k dokončení bakalářské práce bude u skupiny respondentů, 

kterým bude poskytnuta edukační intervence, statisticky významně nižší, než u skupiny, jíž 

edukační materiál poskytnut nebude. 

HA2: Zaměření na budoucnost statisticky významně souvisí s odhadovanou dobou potřebnou 

pro dokončení bakalářské práce. 

HA3: Zaměření na fatalistickou přítomnost statisticky významně souvisí s odhadovanou 

dobou potřebnou pro dokončení bakalářské práce. 

HA4: Zaměření na hédonistickou přítomnost statisticky významně souvisí s odhadovanou 

dobou potřebnou pro dokončení bakalářské práce. 
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5 METODY 

5.1 Výzkumný design 

Výzkum je navržen jako kontrolovaný experiment. Nezávislou proměnnou představuje 

poskytnutí, resp. neposkytnutí edukačního materiálu. Na ní závislou proměnnou je pak 

odhad termínu dokončení práce. Závislá proměnná je operacionalizována počtem dní, které 

dělí datum provedení experimentu, tedy vytvoření odhadu, od odhadovaného termínu 

dokončení práce. Sledovanou intervenující proměnnou je dominantní časová perspektiva 

diagnostikována inventářem ZTPI. Dalšími potenciálně intervenujícími proměnnými, které 

budou sledovány, jsou studijní obor, pohlaví a věk respondenta.  

5.2 Výzkumný soubor 

Pro výzkum chci využít prostředí domácí univerzity a oslovit studenty druhého ročníku 

oborů Filozofické fakulty. Obory, jejichž studenty zapojím do výzkumu, jsem vybral podle 

počtu studentů oboru. Zvolil jsem tři obory Filozofické fakulty, na jejichž bakalářské 

studium bylo v akademickém roce 2016-2017 přijat nejvyšší počet studentů. Jsou jimi Český 

jazyk a literatura (130 přijatých), Historie (97 přijatých) a Psychologie (61 přijatých). Při 

výběru oborů jsem vycházel ze statistik přijímacích řízení pro akademický rok 2016 - 2017, 

které jsou dostupné na webu fakulty. 

Pokud bych vyšel z údajů počtu přijatých studentů a předpokladu, že všichni budou na 

hodině přítomni, budu schopen v ideálním případě získat údaj o plánovacím chování a 

dominantní časové perspektivě od více než 280 lidí. K výběru respondentů, kteří obdrží 

edukační materiál, použiji systematický náhodný výběr a text pojednávající o klamu 

plánování poskytnu každému druhému studentovi. Tak mi vzniknou dvě skupiny – 

experimentální a kontrolní, každá čítající v ideálním případě 140 respondentů. Pohlaví ani 

věk nebude v procesu výběru respondentů hrát roli. Při práci se vzorkem vycházím 

z předpokladu, že většina oslovených má za účelem dokončení bakalářského studia v plánu 

bakalářskou práci odevzdat. Výzkumu se samozřejmě budou moci účastnit pouze ti studenti, 

kteří budou v daný den přítomni ve škole. Navíc je možné, že ne všichni budou chtít na 

výzkumu participovat. I pokud bych pracoval s polovičním vzorkem, zůstalo by v obou 

skupinách po 70 osobách, což stále je dostačující počet pro kvantitativní vyhodnocení dat.   
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5.3 Metody sběru dat 

První metodou sběru dat bude krátký dotazník, kterým zjistím základní demografické údaje, 

budu se v něm ptát na odhad termínu dokončení bakalářské práce. 

Druhým použitým nástrojem je inventář ZTPI, který slouží k identifikaci dominantní časové 

perspektivy respondenta (Příloha 4). Skládá se z 56 otázek ve formě oznamovacích vět. 

Respondent hodnotí položky na pětistupňové škále: „rozhodně nesouhlasím“, „spíše 

nesouhlasím“, „ani souhlasím, ani nesouhlasím“, „spíše souhlasím“, „rozhodně souhlasím“. 

Výstupní data jsou rozčleněna do pěti škál: Negativní minulost (Past Negative), Pozitivní 

minulost (Past Positive), Hédonistická přítomnost (Present Hedonistic), Fatalistická 

přítomnost (Present Fatalistic) a Budoucnost (Future). (Lukavská, Klicperová-Baker, 

Lukavský & Zimbardo, 2011). Českou standardizační studii vedla Lukavská. Výzkumný 

soubor tvořilo 2030 osob, z toho 992 mužů a 1038 žen ve věku od patnácti do osmdesáti 

devíti let (průměr = 44,03 let, SD = 17,06). Tato studie dokázala, že je tento inventář 

převeditelný z americké populace a aplikovatelný na českou, má vnitřní konzistenci, 

konstruktovou validitu a test-retestovou reliabilitu. (Lukavská et al., 2011). 

5.4 Procedura výzkumu 

Studenti budou mít při našem setkání za úkol odhadnout termín dokončení své bakalářské 

práce. Většina bakalářských programů na Filozofické fakultě má v osnovách letního 

semestru druhého ročníku povinný předmět připravující studenty na psaní bakalářské práce. 

Jednu z těchto hodin chci po předchozí dohodě s příslušným vyučujícím využít ke sběru dat 

pro výzkum. Ideální hodinou pro sběr dat o plánovacím chování se jeví hned první 

nadcházející poté, co bude práce zadána a studenti tak budou vědět, jakým tématem se budou 

v práci zabývat.  

Sběr dat bude administrován skupinově pro celé třídy pro každý obor zvlášť. V úvodu 

hodiny bude studentům stručně nastíněn průběh a podstata výzkumu a charakter dat, které 

od studentů získáváme.  

V další fázi budou studentům předloženy informované souhlasy (Příloha 1). Zároveň bude 

studentům verbálně zdůrazněna anonymita jimi poskytnutých údajů.  

V následující fázi budou studentům rozdány listy papíru (Příloha 2; Příloha 3), ve kterých 

vyplní své pohlaví a věk. Jedna skupina pak bude mít za úkol pouze odhadnout a zaznačit 
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do papíru odhad termín dokončení bakalářské práce, druhá bude mít k přečtení krátký 

edukační text o fenoménu omylu plánování, slavné případy jeho výskytu a korektivní 

postupy, jak zkreslení plánování předejít. Následně bude stejně vyzvána, aby odhadla a 

zaznačila termín dokončení práce. Studenti, kteří obdrží verzi s edukačním textem budou 

požádáni, aby tento text nesdíleli se skupinou, která jej neobdržela. Paralelně s instruováním 

o průběhu experimentu bude distribuován tištěný inventář ZTPI (s materiálem k zaznačení 

odhadu dokončení spojen sešívačkou). 

List papíru k zaznačení odhadu i intenvář ZTPI budou pro jistotu označeny specifickým 

identifikačním číslem, které při selhání spojení sešívačkou zaručí, že oba materiály pocházejí 

od jednoho respondenta a patří k sobě. Identifikační čísla budou v závislosti na oboru ve 

formátu ČJxxx pro studenty Českého jazyka, HIxxx pro studenty Historie a PSxxx pro 

studenty psychologie. Identifikační čísla budou přiděleny náhodně a nebude podle nich 

možné studenta identifikovat. 

Poté, co všichni respondenti vyplní inventář ZTPI budou všechny materiály sesbírány a bude 

následovat krátký debriefing, ve kterém bude respondentům poskytnut prostor pro vyjádření 

pocitů a dojmů z výzkumu a prostor pro případné dotazy. Zároveň bude vysvětlen smysl a 

cíl výzkumu a odůvodněno, proč byla skupina, která obdržela edukační materiál, vyzvána, 

aby jej s druhou skupinou nesdílela.  

Studentům poděkujeme za účast na výzkumu, pedagogovi za poskytnutí prostoru a se 

získanými daty můžeme místnost opustit a začít s jejich vyhodnocováním. 

Průběh výzkumu včetně úvodu, rozdání materiálů, jejich vyplnění a debriefingu by neměl 

zabrat více než 20 minut. 

5.5 Etické aspekty výzkumu 

Veškerá data budou získána pouze pro účely tohoto výzkumu a nebude s nimi nijak jinak 

nakládáno. Účast na výzkumu je dobrovolná. Studenti budou mít možnost se výzkumu 

nezúčastnit. Zúčastněným bude předložen k podpisu informovaný souhlas. Záznamové listy 

budou sesbírány náhodně a promíchány, čímž bude zachována anonymita účastníků. 

Vzhledem k této anonymizaci nebude možné sdělovat individuální výsledky. Debriefing a 

prezentace výsledků proběhne prostřednictvím emailové komunikace těm respondentům, 

kteří budou ochotni sdílet svůj email. 
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Etickým omezením výzkumu může být požadavek na nesdílení edukačního materiálu 

zástupcům druhé skupiny, která tento materiál neobdrží. Takové kritérium může v krajních 

případech vystavit respondenty dočasným negativním pocitům. Edukačnímu textu se 

budeme věnovat v rámci debriefingu. Tento problém se dá řešit i vytisknutím dokumentů 

obsahujících pouze edukační text, které nabídneme k nahlédnutí po sesbírání vyplněných 

dokumentů.  

5.6 Statistická analýza dat 

5.6.1 Statistická analýza odhadu dokončení práce 

Nejdřív je třeba si upřesnit, s jakými kvantitativními daty pracujeme. Odhad termínu 

dokončení máme k dispozici ve formátu DD/MM/RRRR. Jako vstupní data pro odpověď na 

první hypotézu poslouží počet dní, které uplynou ode dne provedení experimentu do dne 

odhadu dokončení práce. Předpokládáme, že počet uplynulých dní se mezi skupinou, která 

edukaci neobdržela a skupinou, která edukační text obdržela, bude statisticky významně lišit. 

Pro výpočet této významnosti použijeme dvouvýběrový t-test pro který jako vstupní data 

poslouží zjištěný počet dní jednotlivých respondentů obou skupin.  

5.6.2 Statistická analýza ZTPI a jeho souvislosti s mírou klamu plánování 

Každou ze dvou skupin, podle toho, zda obdržela nebo neobdržela edukační materiál, 

vyhodnocujeme následujícím způsobem zvlášť.  

Inventář ZTPI nám poskytne data o zastoupení jednotlivých časových perspektiv u 

respondentů. Výsledné hrubé skóry jednotlivých sledovaných škál budeme korelovat 

s odhadovaným počtem dní nutných k dokončení práce. V případě, že se zjištěné rozložení 

obou proměnných nebude významně lišit od normálního rozdělení a grafické zobrazení 

vztahu mezi proměnnými nebude mít výrazně nelineární charakter, použijeme k ověření 

sledovaných vztahů Pearsonův korelační koeficient. Pokud by takové podmínky splněny 

nebyly, bylo by vhodnější použít například pořadový Spearmanův korelační koeficient.  

Vzhledem k tomu, že není jisté, zda se nebudou skutečně respondenti z kontrolní a 

experimentální skupiny významně lišit ve svých skórech ZTPI, případně v některých 

demografických charakteristikách, bylo by dobré pro celkovou analýzu dat použít ještě 

některou ze sofistikovanějších metod. Jednou z možností je použití ANOVy, ve které 

bychom mohli sledovat také interakce nezávisle proměnné s výsledky ZTPI, nebo 
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s demografickými charakteristikami. Druhou možností je využití lineární regrese, kde by 

predikovanou proměnnou byl časový odhad dokončení bakalářské práce a mezi možné 

prediktory bychom mohli zařadit výsledky relevantních škál ZTPI, demografické 

charakteristiky i hlavní sledovanou závislou proměnnou. 
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6 DISKUZE A OMEZENÍ VÝZKUMU 

Cílem výzkumu je zjistit, zda poskytnutí edukace věnovaná klamu plánování ovlivní odhad 

termínu dokončení bakalářské práce. Předpokládáme, že respondenti, kteří obdrží naučný 

materiál budou ve svých odhadech opatrnější, a tedy že ve svých odhadech budou označovat 

pozdější termín než respondenti, kteří o klamu plánování poučeni nebyli. Dále nás zajímá, 

zda respondenti obou ze skupin – poučené i bez edukace – u nichž dominuje budoucí časová 

perspektiva, budou odhadovat dřívější termín dokončení projektu. Zároveň pak, zda 

respondenti obou skupin – poučené i bez edukace – u nichž dominuje přítomná fatalistická 

časová perspektiva budou odhadovat pozdější termín dokončení. Výsledky by měly sloužit 

jako nástroj k predikci tendence podléhání klamu plánování a zefektivnění výběr způsobu 

edukace i cílové skupiny, která tuto edukaci obdrží. 

Pro realizaci výzkumu vycházím z předpokladu, že většina oborů má stejně jako psychologie 

předmět dedikován přípravě pro psaní bakalářské práce, v rámci kterého bych mohl jednu z 

hodin využít pro účely výzkumu. Stejně tak vycházím z předpokladu, že pedagog vedoucí 

příslušnou hodinu bude otevřen ke spolupráci a prostor v hodině mým výzkumným účelům 

poskytne. Pokud ne, bylo by třeba vybrat jiný obor, který obě tato kritéria splňuje. 

Dále je třeba zmínit omezení vzorku, se kterým budu pracovat. Vzhledem ke zvoleným 

oborům se může stát, že ve vzorku bude více zástupců jednoho z genderů. To by nemělo 

výsledkům pro naše účely vadit, při snaze o zobecnění výsledků výzkumu se to však může 

jevit jako negativní intervenující proměnná. Intervenující proměnnou může představovat i 

téma práce, stejně nevyváženost náročnosti témat napříč vybranými obory.  

Do výzkumu jsem záměrně nezapojil třetí nejpočetnější obor vyučován na Filozofické 

fakultě, kterým je Anglistika-Amerikanistika. Rozhodl jsem se tak učinit proto, že materiály 

jsou v českém jazyce a studenti oboru zaměřeného na angličtinu by nemuseli být pouze 

českého původu, což by jim znemožnilo účast ve výzkumu. Zvolil jsem tedy jako náhradu 

čtvrtý nejpočetnější obor, kterým je psychologie.  

Metodologickou otázkou zůstává také ekologická a vnější validita experimentu. Ekologická 

validita by mohla být ověřena sběrem a vyhodnocením dat reálného dokončení projektu. 

Zpracováním těchto dat bychom mohli identifikovat, zda má edukace skutečně vliv na 

výskyt klamu plánování. Vnější validita pak může být negativně ovlivněna intervenujícími 
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proměnnými a výsledky nebude možné zobecnit na populaci. Za účelem zjištění vnější 

validity výsledků výzkumu by bylo vhodné provést experimenty podobného designu na 

širším vzorku, který by lépe reprezentoval normální rozdělení vlastností populace.  

Respondenti mohou v být v odhadu příliš optimističtí a lze předpokládat, že odhadované 

termíny nebudou odpovídat reálnému termínu odevzdání. Ve výzkumu zkoumáme pouze 

odhad dokončení, a nelze tedy určit reálné odchýlení od původního plánu a tedy reálnou 

míru klamu plánování. Zajímavým rozšířením výzkumu se nabízí kontaktovat účastníky 

výzkumu na konci následujícího akademického roku v termínu, kdy by měli mít práci 

odevzdanou, a zjistit reálné termíny dokončení práce. Rozdíl mezi odhadovaným a reálným 

termínem dokončení by ilustroval reálnou míru klamu plánování, kterého se respondent 

dopustili. Zároveň je možné, že ačkoliv bude nalezena statisticky významná souvislost 

časových perspektiv s odhadem dokončení práce, nemusí být tato souvislost nalezena při 

práci s daty reálného odevzdání práce.  

V neposlední řadě může být odhad termínu dokončení negativně ovlivněn kotvou v podobě 

deadlinů pro odevzdání práce za účelem splnění závěrečných zkoušek v termínu letního či 

podzimního semestru. Je ideální tento údaj při administraci výzkumu nezmiňovat, aby odhad 

termínu neovlivnil. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo poskytnout přehled, vysvětlení a interpretaci fenoménů 

spojených s vnímáním času a s ním souvisejícím rozhodováním. K jednotlivým částem bylo 

zároveň poskytnuto množství odkazů k doplňující relevantní literatuře.  

V práci jsem poskytl vysvětlení neurofyziologického a fenomenologického základu vnímání 

času. Probral jsem jednotlivé aspekty vnímání času, jakými jsou posloupnost, trvání a 

subjektivní plynutí času. Blíže byly představeny jednotlivé časové perspektivy a specifika 

každé z nich a popsán jejich praktický dopad na člověka, u nichž některá z nich dominuje. 

Nastíněna byla optimální kombinace časových perspektiv pro spokojené a efektivní časové 

prožívání. Pozornost byla věnována také testu ZTPI, se kterým dále pracuji v empirické 

části.  

V části o rozhodovacích procesech byly zmíněny dřívější teorie rozhodování a vysvětleny 

moderní, aktuálně uznávané, které nechápou člověka jako absolutně racionálního, nýbrž 

počítají s možnými kognitivními zkresleními, které mohou do procesu rozhodování 

zasahovat. Na tuto kratší část navazuji obsáhlou části, ve které se věnuji kognitivním 

zkreslením souvisejícím s vnímáním času. Popisuji proměnné vstupující do procesu 

mezičasového rozhodování a vliv časového diskontování na tyto rozhodovací situace. 

Následně popisuji rozdíl mezi exponenciálním a hyperbolickým diskontováním, kterým 

mechanismus mezičasového rozhodování vysvětluji. Iluzí ušetřeného času vysvětluji, proč 

se řidiči domnívají, že při zrychlení ze 110 na 130 km/h ušetří více času než při zrychlení ze 

25 na 40 km/h. Také vysvětluji, proč tomu tak není a navrhuji jednoduché výpočty a postupy, 

jak tento odhad korigovat a zpřesnit. Větší část práce je věnována klamu plánování, kterým 

vysvětlujeme neschopnost lidí plánovat na delší časové úseky dopředu. Klamu plánování se 

věnuji detailněji i z toho důvodu, že navrhovaný výzkum se snaží odpovídat na otázky 

související právě s tímto kognitivním zkreslením. V závěrečné části teoretické části ilustruji 

příklady klamu utopených nákladů a snažím se pro tento kognitivní omyl poskytnout 

vysvětlení.  

V empirické části navrhuji postup a metodologii výzkumu, který má za cíl zjistit, zda má 

intervence v podobě edukace o fenoménu klamu plánování vliv na odhad času potřebného 

k dokončení dlouhodobého projektu. Respondenti jsou rozděleni na dvě skupiny a mají za 
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úkol odhadnout termín dokončení bakalářské práce. Jedna skupina je vyzvána pouze 

k odhadu termínu, druhé je poskytnut krátký edukační materiál. Vycházím z hypotézy, že 

poučení respondenti vezmou v úvahu fakt, že mohou podléhat klamu plánování a budou 

odhadovat pozdější termín dokončení práce. Zároveň má výzkum zjistit vliv převažující 

časové perspektivy na odhad doby potřebné k dokončení práce. 

Práce čtenáři poskytuje široký přehled odborných poznatků a teorií týkajících se vnímání 

času a kognitivních omylů s ním spojených. Považuji ji přínosnou pro každého, kdo se o 

rozhodovací procesy a zkreslení na ně působící zajímá a dokáže je na sobě identifikovat a 

pozorovat. Zároveň může sloužit jako zdroj literárních pramenů pro rozličné úžeji zaměřené 

odborné práce. Empirická část pak poskytuje prostor pro identifikaci a operacionalizaci 

proměnných působících v procesu plánování a nastiňuje možnosti využití těchto poznatků 

v praxi. 
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9 SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Graf exponenciálního a hyperbolického diskontování (Marek Katrňák, 2018) 
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Příloha 1  

INFORMOVANÝ SOUHLAS PRO ÚČASTNÍKY VÝZKUMU 

Byla jsem seznámen/a s podmínkami, cílem a obsahem výzkumného projektu Marka 

Katrňáka s pracovním názvem „Vliv edukace na plánovací chování a role dominantní časové 

perspektivy“.  

Rozumím jim a souhlasím s nimi. Souhlasím s účastí na tomto projektu. Dávám své svolení 

výzkumníkovi, aby materiál, který jsem mu poskytla, použil za účelem sepsání bakalářské 

diplomové práce a pro jakékoliv další odborné publikace a prezentace vycházející z tohoto 

výzkumu.  

Souhlasím se způsobem, jak bude zachovávána důvěrnost a jak bude má identita chráněna 

během výzkumu i po jeho skončení.  

Souhlasím se zpracováním poskytnutých dat pro účel výzkumného projektu. 

Rozumím tomu, že kdykoliv v průběhu tohoto výzkumného projektu se mohu rozhodnout v 

něm nepokračovat. 

JMÉNO:............................................................................................ 

PODPIS:........................................................................................... 

DATUM:.......................................................................................... 

 

  



II 

 

 

Příloha 2  

Sk 1 

Odhad termínu dokončení bakalářské práce 

Identifikační číslo: ČJxxx/HIxxx/PSxxx 

Věk: _ _ 

Pohlaví: Muž / Žena 

 

Zadání: 

Zadání: Prosím odhadněte a ve formátu DD/MM/RRRR napište datum, kdy budete schopni 

odevzdat kompletní hotovou bakalářskou práci: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

  



III 

 

 

Příloha 3  

Sk 2 

Odhad termínu dokončení bakalářské práce 

Identifikační číslo: ČJxxx/HIxxx/PSxxx 

Věk: _ _ 

Pohlaví: Muž / Žena 

Umění plánovat 

Stavba skotského parlamentu v Edinburghu, na který byl původní odsouhlasený rozpočet 40 

milionů liber, se nakonec prodražila na více než desetinásobek – 431 milionů liber. Podobný 

osud potkal i ikonickou budovu opery v Sydney, jejíž konečný rozpočet se z odhadovaných 

7 milionů dolarů vyšplhal na částku 102 miliónů a navíc trval o deset let déle, než byl 

původní předpoklad. Ať pozitivně nebo negativně proslulý tunelový komplex Blanka se také 

prodražil, z 21 miliard se konečný účet vyšplhal na částku 37 miliard korun, přičemž i 

otevření tunelu se zpozdilo – o 4 roky. 

Autoři výše zmíněných projektů podlehli kognitivnímu zkreslení, které psychologové 

označují jako klam plánování /anglicky planning fallacy/. Je to tendence k příliš 

optimistickému zaměření při tvorbě plánu. Máme tendenci zaměřovat se pouze na řešení 

očekávaných problémů, které souvisí s projektem, a více či méně záměrně opomíjíme 

problémy neočekávané, které však mohou plán narušit. Zároveň přisuzujeme zpoždění 

externím faktorům, které jsme neměli možnost předvídat ani ovlivnit. 

Jednou z možností, jak klamu plánování předejít je rozdělit si činnost pro kterou plán 

vytvářím dílčí části a pro každou z nich vytvořit plán samostatný. Dalším postupem, který 

lze pro efektivní plánování využít, je vzít do úvahy podobné projekty a při plánování 

přihlížet k tomu, jak dlouho trvaly. Můžete se také pokusit záměrně vymyslet velké množství 

proměnných, které mohou dodržení plánu negativně ovlivnit.  

Zadání: Prosím odhadněte a ve formátu DD/MM/RRRR napište datum, kdy budete schopni 

odevzdat kompletní hotovou bakalářskou práci: _ _ / _ _ / _ _ _ _  



IV 

 

 

Příloha 4 

Dotazník časové perspektivy 

Identifikační číslo: ČJxxx/HIxxx/PSxxx 

Instrukce: Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? 

1= rozhodně nesouhlasím 2= spíše nesouhlasím 3= ani souhlasím, ani nesouhlasím 4= spíše 

souhlasím 5= rozhodně souhlasím 

 

1.  Věřím, že scházení se s přáteli na večírcích a oslavách patři k důležitým životním 

radostem. 

1  2  3  4  5 

2. Pohledy, zvuky a vůně důvěrně známé z dětství ve mně často vyvolávají spoustu 

nádherných vzpomínek 

1  2  3  4  5 

3.  Mnohé v mém životě určuje osud 

1  2  3  4  5 

4.  Často myslím na to, co jsem měl v životě udělat jinak 

1  2  3  4  5 

5. Má rozhodnutí jsou většinou ovlivněna lidmi a věcmi v mém okolí 

1  2  3  4  5 

6.  Věřím, že člověk by si měl každé ráno předem naplánovat svůj nastávající den 

1  2  3  4  5 

7.  Moc rád vzpomínám na svou minulost 

1  2  3  4  5 



V 

 

8. Jednám impulsivně – tj. dělávám věci, které mě právě napadnou 

1  2  3  4  5 

9.  Nedělám si starosti, když se věci neudělají včas 

1  2  3  4  5 

10. Když chci něčeho dosáhnout, vytyčím si své cíle a rozmyslím si jakými konkrétními 

prostředky k nim dospět. 

1  2  3  4  5 

11.  Zvážím-li svou minulost, vybavuje se mi mnohem víc dobrého než toho špatného. 

1  2  3  4  5 

12. Při poslouchání své oblíbené hudby často úplně ztratím pojem o čase. 

1  2  3  4  5 

13.  Řídím se pravidlem: „nejdřív práce a potom zábava“. 

1  2  3  4  5 

14.  Vzhledem k tomu, že co se má stát se stejně stane, nesejde vlastně na tom, co udělám 

já. 

1  2  3  4  5 

15.  Mám rád povídání o tom, jaké to bylo za „starých dobrých časů“. 

1  2  3  4  5 

16.  V mysli se mi opakují staré bolestné zážitky. 

1  2  3  4  5 

17.  Pokouším se žít svůj život den za dnem (bez velkého přemýšlení o budoucnosti) a 

naplno. 

1  2  3  4  5 

18. Zneklidňuje mně, když jdu někam pozdě. 



VI 

 

1  2  3  4  5 

19.  Nejraději bych žil každý den, jako by to byl můj den poslední. 

1  2  3  4  5 

20. Snadno mi mysl zaplaví vzpomínky na šťastné chvíle. 

1  2  3  4  5 

21.  Své závazky vůči přátelům a úřadům plním včas. 

1  2  3  4  5 

22. V minulosti jsem si prožil svůj díl příkoří. 

1  2  3  4  5 

23. Rozhodují se bez přemýšlení, pod vlivem okamžiku. 

1  2  3  4  5 

24.  Beru každý den tak, jak přichází, místo abych se pokoušel ho naplánovat. 

1  2  3  4  5 

25. Minulost je spojena s příliš mnoha nepříjemnými vzpomínkami, na které raději 

nemyslím.  

1  2  3  4  5 

26.  Pokládám za důležité vnést do svého života vzrušení. 

1  2  3  4  5 

27. Přál bych si, aby bylo možné napravit chyby, které jsem udělal v minulosti. 

1  2  3  4  5 

28.  Připadá mi, že je důležitější mít radost z toho, co člověk dělá než dokončit danou 

práci včas. 

1  2  3  4  5 

29. S nostalgií vzpomínám na své dětství (jako by se mi po dětství stýskalo) 



VII 

 

1  2  3  4  5 

30.  Než se k něčemu rozhodnu, zvažuji, zda se vynaložený čas a námaha vyplatí. 

1  2  3  4  5 

31.  Riskování chrání můj život před nudou 

1  2  3  4  5 

32. Pro mne je důležitější si cestu životem užít než soustředit se jen na cíl. 

1  2  3  4  5 

33.  Věci málo kdy dopadly tak, jak jsem čekal. 

1  2  3  4  5 

34.  Je pro mne těžké zapomenout na nepříjemnosti z mého mládí. 

1  2  3  4  5 

35.  Živelné potěšení z toho, co dělám, mizí, když musím myslet na cíle a důsledky své 

činnosti.  

1  2  3  4  5 

36. I když se zrovna těším z přítomnosti, nutí mne to srovnávat s podobnými zážitky 

z minulosti. 

1  2  3  4  5 

37. Život je samá změna, a tak člověk může sotva plánovat budoucnost. 

1  2  3  4  5 

38.   Má životní cesta je řízena silami, na které nemám vliv. 

1  2  3  4  5 

39.  Nemá smysl si dělat starosti s budoucností, protože ji stejně nemohu nijak ovlivnit. 

1  2  3  4  5 

40.  Díky soustavné práci plním úkoly včas. 



VIII 

 

1  2  3  4  5 

41.  Často se přistihnu, že prostě „vypnu“ pozornost, když někdo z rodiny mluví o tom, 

jak se věci měly dříve.  

1  2  3  4  5 

42.  Riskuji, abych dodal svému životu vzrušení. 

1  2  3  4  5 

43.  Dělávám si seznamy toho, co mám dělat. 

1  2  3  4  5 

44.  Často spíše poslechnu hlas svého srdce než rozumu. 

1  2  3  4  5 

45.  Když vím, že je třeba udělat nějakou práci, jsem schopen odolat pokušením. 

1  2  3  4  5 

46.  Nechávám se strhnout okamžitým vzrušením. 

1  2  3  4  5 

47.  Dnešní život je příliš složitý, dal bych přednost jednoduššímu životu, jako byl dříve. 

1  2  3  4  5 

48.  Mám raději přátele, kteří jsou spontánní (nenuceně přirození) než ty, jejichž chování 

lze předvídat. 

1  2  3  4  5 

49.  Mám rád rodinné tradice a pravidelně opakované rituály. 

1  2  3  4  5 

50. Myslívám na ošklivé věci, které se mi přihodily v minulosti. 

1  2  3  4  5 

51.  Pracuji i na obtížných, nezajímavých úkolech, když mi dopomohou k úspěchu. 



IX 

 

1  2  3  4  5 

52. Je lepší utratit to, co vydělám, za současné radosti než šetřit na zajištění budoucnosti. 

1   2  3  4  5 

53. Šťastná náhoda často přinese lepší výsledek než tvrdá práce. 

1   2  3  4  5 

54. Myslím na příležitosti, o které jsem v životě přišel. 

1   2  3  4  5 

55.  Mám rád, když jsou mé důvěrné vztahy naplněny silným citem a vřelostí. 

1   2  3  4  5 

56. Vždycky se najde čas na to, abych v práci dohonil, co jsem zameškal. 

1   2  3  4  5 

  


