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Rozhodování v situaci nejistoty je v ČR dlouhodobě více studováno ekonomy než 
psychology. Současně jeho význam v současné době vzhledem k řádovému urychlení řady 
procesů vlivem globalizace nesporně stoupá. Předložená DP zaplňuje mezeru v našem 
psychologickém výzkumu a navazuje, kromě dalších autorů, na práce nositele Nobelovy ceny 
prof. Kahnemana a na studie intuitivního rozhodování aje tedy aktuální i odborně. 
Zpracováním v angličtině umožňuje i zahraniční posouzení, čímž přispívá k reprezentaci UK 
aFF. 

Už v úvodu zaujme autorčino nesimplifikující pojetí lidské psychiky. Klade důraz na 
kognitivní aspekty psychiky, aniž by podceňovala další, např. emocionální nebo motivační 
aspekty. 

Vymezení pojmu rozhodování v psychologii je provedeno s oporou v historii teorií 
rozhodování (Bernoulli,subjektivní pravděpodobnost a užitečnost, normativní teorie a teorie 
očekávané užitečnosti, teorie her (nulový a nenulový součet)). 

Kapitola Psychologické přístupy k rozhodování mj. vychází z teorie konfliktu, teorie 
očekávané užitečnosti, teorie racionality. Komparuje pojetí uspokojivosti výsledků ajejich 
maximalizace, vysvětluje Simonovu koncepci "omezené racionality", koherenci racionality a 
rozumné racionality ("Linda experiment", "experiment 4 karet" a další.) Jedním z klíčových 
bodůje výklad Kahemanovy a Smithovy Prospect theory. Uvedeny jsou některé efekty, které 
někteří autoři považují za "anomálie", ač to jsou kognitivní zvláštnosti zcela zdravých 
rozhodovatelů, např. efekt držby, dále heuristiky, problém zlepšování intuitivních soudů, 
kritika přístupu intuitivních soudů a problém ekologické racionality. 

Konečně 4. kapitola je věnována vlastnímu předmětu výzkumu a přináší zasvěcený 
popis souvislostí "exit decision making". Toto témaje pochopitelně ovlivněno vším, co 
ovlivňuje rozhodování jako celek. Ve většině studií je pojato jako problém vstupu na trh a 
výstup z něj. Autorka správně upozorňuje na možnost širšího pojetí - zastavení nějaké 
aktivity, činnosti, případně života jako takového a připomíná, že tytéž zvláštnosti kognitivních 
procesů mohou rozhodování zhoršit i zlepšit. 

Velmi přínosná je metodologická kapitola, která mapuje možnosti a meze zkoumání 
rozhodovacích problémů v laboratoři aje dokladem hlubokého pochopení rozdílů 
ekonomického a psychologického přístupu. 

Výzkumná část obsahuje dvě části, zkoušku nového výzkumného projektu a hlavní 
šetření. Samostatně, tvořivě a seriozně pojatý projekt řeší otázku vlivu utopených nákladů 
(finančních a časových) na ochotu odejít a na ochotu investovat. Projekt pracuje s úlohami 
hledání práce, volbou jazykového kurzu, operacionalizace utopených nákladů je provedena 
adekvátně. 

Výzkum obsahuje přesně formulované hypotézy, adekvátně zpracované výsledky 
pilotní i hlavní studie a adekvátní diskusi získaných výsledků. 

Závěrečná diskuse obsahuje zasvěcené posouzení silných i slabých stránek projektu. 
Velmi přínosná je stať Možné aplikace a implikace pro další výzkum 

Závěrečná, opět teoretická kapitola 9, směřuje ke zlepšení exitového rozhodování. 
Práce končí obsáhlými přílohami a pečlivým výběrem reprezentativních publikací. 
Příjemným osvěžením je použití vtipných karikatur postavičky ekonomického aktéra 

Dilberta z pera Scotta Adamse. 

K práci mám některé dílčí připomínky spíše diskusního charakteru: 



Závěr: 

Teoretická úvodní část vlastně seznamuje čtenáře s danou 
problematikou, což v tomto případě je namístě, protože poznatky 
ekonomické psychologie nejsou zatím součástí obecného 
poznatkového thesauru. Zdánlivě jednoduché a elegantní provedení 
laboratorního experimentu tím získalo solidní oporu. 
Skořepova definice rozhodování je vadná: kdyby každé rozhodnutí 
vedlo k žádoucím výsledkům, nebylo by co zkoumat. Platí snad za 
situace naprosté jistoty a tam opět není co rozhodovat: rozhodování a 
nejistota, respektive možnost jsou příbuzné. Lze pak říci, že 
rozhodování je nejistou "ovlivněno"? 

Předložený text výrazně překračuje požadavky na diplomové práce kladené, 
doporučuji k obhajobě. 

V Praze, 7.9. 2007 Karel Riegel 


