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Heuristiky a zkreslení: Model intuitivního usuzování 

 

Abstrakt 

Práce popisuje model heuristického usuzování Kahnemana a Fredericka (2002) a dva 

experimenty z nëj vycházející. Podle Kahnemana a Fredericka usuzující při využití heuristiky 

zodpovídají otázku pomocí využití odpovëdi na otázku jednodušší. Tento proces se nazývá 

substituce atributů, neboť cílový atribut, kterého se úsudek týká, je nahrazen heuristickým 

atributem, jenž je s ním asociativnë spjatý a je v mysli snadnëji dostupný. První experiment 

zkoumal, zdali mohou lidé při úsudku využívat dvou heuristických atributů zároveň. 

U problému Linda (Tversky & Kahneman, 1983) mëla část probandů za úkol uvést 1 nebo 4 

argumenty svëdčící pro jeden z výroků. Počet argumentů byl vybrán tak, aby probandi při 

tomto úkolu zažívali plynulost či neplynulost. Přestože se projevilo porušení pravidla 

konjunkce, vytváření argumentů nemëlo vliv na hodnocení pravdëpodobnosti odpovídajícího 

výroku. Druhý experiment zjišťoval vliv primingu vztahu mezi procesní plynulostí a rizikem na 

efekt vyslovitelnosti názvů potravinových aditiv na hodnocení jejich škodlivosti. V souladu 

s dřívëjší studií (Song & Schwarz, 2009) se ukázalo, že probandi hodnotili potravinová aditiva 

s hůře vyslovitelnými názvy jako škodlivëjší. Vliv primingu se neprojevil. Ve studiích tedy 

nebyl nalezen důkaz pro možnost využití dvou heuristik zároveň a pro vliv primingu vztahu 

mezi cílovým a heuristickým atributem na úsudek. 
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Title of the Master´s Thesis: 

Heuristics and biases: A model of intuitive judgement 

 

Abstract 

The present work describes the model of heuristic judgment of Kahneman & Frederick 

(2002) and two experiments based upon it. According to the model people answer a 

question with an answer to an easier question when making a heuristic judgment. This 

process is called the attribute substitution because a target attribute of a question is 

substituted by an associated and easier accessible heuristic attribute. The first experiment 

investigated whether two heuristic attributes can be used simultaneously during making of a 

judgment. A part of participants gave 1 or 4 reasons for one of the statements in Linda 

problem (Tversky & Kahneman, 1983). Numbers of reasons were selected so as to produce a 

feeling of fluency of disfluency. Although the conjunction fallacy occurred, the writing of the 

reasons didn’t have any influence on the assessment of the probability of the related 

statement. The second experiment investigated whether the priming of the relation 

between processing fluency and risk can influence the effect of pronounceability of a food 

additive name on the assessment of its harmfulness. In accord with previous study (Song & 

Schwarz, 2009) it was shown that food additives with less pronounceable names were 

considered as more harmful. The priming didn’t have any effect. The present studies 

therefore didn’t find a proof of the possibility that two heuristics can be used simultaneously 

or proof of the effect of the priming of the relation between target and heuristic attributes 

on judgment. 
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1. Úvod 

Heuristiky a zkreslení je přístup ke studiu usuzování, jenž je spjat především se jmény 

psychologů Daniela Kahnemana a Amose Tverského. Jejich společná práce započala na 

přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století zkoumáním chyb, kterých se lidé 

dopouštëjí při usuzování. Studium chybných úsudků šlo ruku v ruce s odhalováním procesů, 

které jsou příčinou tëchto chyb. Tyto procesy nazývají Kahneman s Tverským heuristiky. 

Jedná se o myšlenkové zkratky, které vedou ve vëtšinë případů k správnému či alespoň 

přibližnë správnému závëru. Logické chyby, které z heuristik vyplývají, se nazývají zkreslení a 

důležité je, že jsou předvídatelné, tj. nejedná se o pouhý šum (Tversky & Kahneman, 1974). 

Postupem času na práci Kahnemana a Tverského začali navazovat další výzkumníci a 

v současné dobë je přístup vycházející z jejich práce nejrozšířenëjším pohledem na usuzování 

(Gilovich, Griffin & Kahneman, 2002; Kahneman, Slovic & Tversky, 1982). 

Práce nejprve představuje jeden z modelů heuristického usuzování a popisuje základní 

heuristiky. Dále je zmínëna problematika odstraňování zkreslení. Empirická část práce 

prezentuje dva experimenty, jejichž cílem bylo vyjasnit nëkteré dosud nezkoumané aspekty 

popsaného modelu heuristického usuzování. 

2. Model heuristického usuzování 

Se vzrůstající oblibou přístupu heuristiky a zkreslení začalo přibývat studií týkajících se 

usuzování a také množství heuristik, které byly identifikovány. Problémem nicménë bylo (a 

z části stále je), že s tím, jak vzrůstalo množství popsaných heuristik, rozšiřoval se také 

význam pojmu „heuristika“ a začaly se do nëj zahrnovat i procesy, které spolu příliš 

nesouvisejí. Z tohoto důvodu je třeba model, který by dokázal vztahy mezi jednotlivými 

heuristikami osvëtlit. Zde je proto popsán model heuristického usuzování Kahnemana a 

Fredericka (2002). Tento model vychází z teorie dvou systémů uvažování (Evans 2003, 2008; 

Sloman, 1996; Stanovich & West, 2000)1.  

                                                           
1
 Teorie dvou systému uvažování má své kritiky. Je například kritizována za svoji pojmovou nejednoznačnost, 

nedostatek důkazů a retrospektivní vysvëtlování dat s malou prediktivní silou (Keren & Schul, 2009). 
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2.1 Teorie dvou systémů uvažování 

Dle teorie dvou systémů uvažování může spočívat usuzování na dvou odlišných 

systémech. Systém 1 je rychlý, asociativní, automatický, emociální, pomalu se učící a pracuje 

paralelnë bez vynakládání úsilí. Systém 2 je oproti tomu pomalý, založený na pravidlech, 

kontrolovaný, flexibilní a fungující s úsilím a sériovë. Systém 1 ve vëtšinë případů k vytvoření 

úsuduku postačuje. Jeho hospodárnost je nicménë vyvážena vëtší náchylností k chybám. Dle 

modelu Kahnemana a Fredericka slouží systém 2 ke kontrolování a opravování úsudků 

systému 1. Je nicménë potřeba zmínit, že oba systémy často vedou ke stejnému závëru a ani 

oprava systémem 2 nemusí vést vždy ke správnému výsledku. 

Existence dvou systémů uvažování se může projevovat tím, že lidé mají v mysli zároveň 

dva protikladné úsudky týkající se jednoho problému. To lze vidët např. ve výzkumu, který 

provedli Denes-Raj a Epstein (1994). V nëm mëli probandi možnost náhodnë losovat ovocné 

fazolky z jedné ze dvou misek. Vyhrávali přitom finanční odmënu při vylosování červené 

fazolky. Tëch bylo v jedné z misek 5-9 ze 100 a ve druhé byla 1 z 10. Misky se tedy lišily podle 

pravdëpodobnosti výhry a je zřejmé, že v misce s 10 fazolkami byla pravdëpodobnost výhry 

vyšší. Intuitivnë je přesto působivëjší vëtší počet výherních červených fazolek v misce se 100 

fazolkami, a tak si přes 80% probandů alespoň jednou vybralo misku s nižší 

pravdëpodobností výhry. K tomu uvádëli například, že cítili vyšší šanci výhry u misky s více 

výherními fazolkami, i když vëdëli, že pravdëpodobnost je nižší. 

Vztah dvou systémů uvažování lze vidët na následujících problémech, které tvoří tzv. test 

kognitivní reflexe. Před dalším čtením si můžete zkusit na në odpovëdët: 

1) Pálka a míč stojí dohromady $1,10. Pálka stojí o $1,00 více než míč. Kolik 
stojí míč? ___ centů 

2) Pokud zabere 5 strojům 5 minut vyrobit 5 výrobků, kolik času zabere 100 
strojům vyrobit 100 výrobků? ___ minut 

3) V jezeře roste políčko leknínů. Každý den se jeho velikost zdvojnásobí. 
Pokud zabere leknínům 48 dní zaplnit celé jezero, jak dlouho zabere 
leknínům zaplnit půlku jezera?  ___ dnů 

Jakmile zjistí človëk správné odpovëdi na tyto otázky, přijdou mu pravdëpodobnë zřejmé. 

Nicménë ve výzkumu, který provedl Frederick (2005), odpovëdëli lidé průmërnë správnë na 

1,24 otázky, a to i přestože valná vëtšina z nich byla universitními studenty. Důvodem je, že 

správné odpovëdi (5, 5, 47) nejsou intuitivní. Intuitivními odpovëďmi, které pravdëpodobnë 
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přijdou vëtšinë lidí jako první na mysl, jsou 10, 100 a 24 (jednalo se také o nejčastëjší chybné 

odpovëdi). Intuitivní odpovëdi se přitom automaticky objeví v mysli, protože jsou výstupem 

systému 1. Naopak správné odpovëdi vyžadují funkci systému 2, který může automatické 

odpovëdi systému 1 opravit pomaleji a s vynaložením úsilí. 

Protože na rozdíl od systému 1, který je aktivován automaticky a pozornost nevyžaduje, je 

k využití systému 2 potřeba pozornost, odpovëď na problémy vyžadující jeho aktivaci by 

mëla být ovlivnëna mentální zátëží a kognitivní kapacitou. De Neys (2006b) zadal probandům 

problémy vyžadující deduktivní uvažování, přičemž část z tëchto problémů mëla řešení 

shodné s intuitivní odpovëdí, zatímco část mëla správné řešení v konfliktu s intuitivní 

odpovëdi (např. hamburgery jsou ovoce). Při řešení tëchto úloh mëla navíc část probandů za 

úkol zapamatovat si vzorce teček a pozdëji je reprodukovat, což vyvolávalo kognitivní zátëž. 

V souladu s předpovëdí teorie dvou systémů nebylo ovlivnëno množství správných řešení 

úloh kognitivní zátëží v případë, kdy bylo řešení v souladu s intuitivní odpovëdí (využití 

systému 1), ale bylo jí ovlivnëno v případë konfliktu s intuitivní odpovëdí (kdy je třeba využití 

systému 2). Množství správných odpovëdí navíc záleželo v případë úloh s řešením v konfliktu 

s intuitivní odpovëdí na rozsahu pracovní pamëti probandů. Tento vztah nebyl nalezen u 

úloh s řešením v souladu s intuitivní odpovëdí, což je opët ve shodë s teorií dvou systémů 

uvažování tvrdící, že systém 2 vyžaduje pozornost (a pracovní pamët), zatímco systém 1 

tento požadavek nemá. Stejné výsledky nalezl De Neys (2006a) v jiné sérii experimentů s 

odlišnými problémy. Zjistil navíc, že intuitivní odpovëdi vyžadují ménë času než odpovëdi 

analytické, což souhlasí s tím, že intuitivní odpovëdi odpovídající systému 1 jsou automatické 

a jejich oprava systém 2 funguje pomalu a vyžaduje úsilí. 

Ukazuje se, že použití systému 2 závisí na metakognitvních prožitcích (Schwarz, Sanna, 

Skurnik & Yoon, 2007). Příkladem může být studie zkoumající různé problémy, při nichž lze 

využít systém 1 i 2. Intuitivní odpovëď (odpovídající systému 1) se vyskytovala ménë 

v případech, že lidé prožívali při usuzování neplynulost. Mezi manipulacemi, které k tomuto 

vedly, bylo například využití špatnë čitelného písma nebo instrukce k svraštëní čela při řešení 

problému (Alter, Oppenheimer, Epley & Eyre, 2007). Na využití systému 1 a 2 také může mít 

vliv pocit odpovëdnosti (Lerner & Tetlock, 1999) nebo nálada. Lidé se špatnou náladou 

přemýšlejí více systematicky a více vnímají detaily než lidé s náladou dobrou, což přibližnë 

odpovídá vëtšímu využití systému 2 (Schwarz, 2002). Využití systému 2 také závisí na 
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osobních charakteristikách (Epstein, Pacini, Denes-Raj & Heier, 1996; Toplak & Stanovich, 

2002). Nëkteří lidé mají menší tendenci spoléhat se na systém 1, což lze vidët například na 

vztahu mezi tendencí využívat heuristické odpovëdi u odlišných usuzovacích problémů 

(West, Toplak & Stanovich, 2008). Využití systému 2 také může záviset na vëku, přičemž 

mladší dëti mají vëtší sklon odpovídat v souladu se systémem 1 (Kokis, Macpherson, Toplak, 

West & Stanovich, 2002). 

Výše zmínëné faktory mohou ovlivňovat odpovëď systému 2 přes zmënu důvëry v úsudek. 

Ukazuje se totiž, že využití intuitivního úsudku závisí na důvëře v nëj. S vyšší důvërou 

v intuitivní závër se pojí vëtší tendence se tímto závërem řídit (Simmons & Nelson, 2006). 

V situacích, kdy jsou odpovëdi systému 1 a systému 2 v konfliktu, se důvëra v úsudek snižuje, 

a to i v případë, kdy usuzující konflikt neodhalí a odpovídá v souladu se systémem 1 (De 

Neys, Cromheeke & Osman, 2011; viz také De Neys, Vartanian & Goel, 2008). Je tedy možné, 

že díky konfliktu systémů se automaticky snižuje důvëra v úsudek, což následnë vede k vyšší 

pravdëpodobnosti odpovëdi systémem 2. Neplynulost tak může mít vliv na využití systému 2 

pomocí snížení důvëry v intuitivní úsudek (cf. Simmons a Nelson, 2006), lidé se špatnou 

náladou mohou mít obecnë sníženou důvëru v úsudky a lidé s určitými osobními 

charakteristikami mohou mít sníženou důvëdu v úsudky spočívající na systému 1.     

2.2 Substituce atributů 

Heuristiky popsané dále v této práci fungují na základë systému 1. Model heuristického 

usuzování Kahnemana a Fredericka tvrdí, že heuristiky spočívají na tzv. substituci atributů. Ta 

značí proces, při kterém je místo na otázku složitou odpovëzeno na otázku jednodušší s 

pomocí heuristiky, což vede k zrychlení usuzování. Původní otázka se přitom týká tzv. 

cílového atributu a heuristický úsudek místo nëj poskytuje odpovëď na atribut heuristický, 

který je v mysli snadno dostupný. Tento atribut je využit, pokud je asociativnë nebo 

sémanticky spjatý s cílovým atributem a pokud není heuristická odpovëď opravena 

systémem 2. 

Jako příklad lze uvést klasickou studii (Tversky & Kahneman, 1983), kde dostali probandi 

popis hypotetické osoby: 
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Lindë je 31 let, je svobodná, upřímná a velmi bystrá. Vystudovala filosofii. 
Jako studentka se hluboce zajímala o problémy diskriminace a sociální 
spravedlnosti a také se účastnila protijaderných demonstrací. 

Poté byli probandi požádáni, aby seřadili 8 výroků o Lindë podle pravdëpodobnosti toho, 

že jsou pravdivé. Tři podstatné výroky byly: 

Linda je aktivní ve feministickém hnutí. (F) 
Linda je bankovní úřednice. (Ú) 
Linda je bankovní úřednice a je aktivní ve feministickém hnutí. (Ú&F) 

Ukázalo se, že účastníci výzkumu hodnotili ve vëtšinë případů výrok Ú&F jako 

pravdëpodobnëjší než výrok Ú, což je v protikladu s pravidlem konjuknce - P(Ú)≥{P(Ú)∩P(F)} - 

podle kterého musí být výrok Ú pravdëpodobnëjší než výrok Ú&F nebo alespoň stejnë 

pravdëpodobný. Důvodem je, že lidé používají při řešení tohoto problému heuristiku 

reprezentativnosti. Tato heuristika přitom nahrazuje cílový atribut pravdëpodobnosti, že 

Linda dle popisu náleží do skupiny uvedené ve výroku, za heuristický atribut, kterým je 

podobnost s danou skupinou. Místo náročnëjšího počítání pravdëpodobnosti toho, že Linda 

je dle popisu např. bankovní úřednice, lze tak využít heuristiky, která na tutéž otázku odpoví 

dle podobnosti Lindy a typické bankovní úřednice.  

Heuristická odpovëď může být následnë v případë odhalení chyby opravena systémem 2. 

To se přitom pravdëpodobnëji stane, pokud je usuzující upozornën na možnost kontaminace 

úsudku heuristickým atributem (Kahneman & Frederick, 2002; Schwarz & Clore, 1983). 

V případë problému Linda k tomu vede například podnët zvýrazňující náležitost skupiny Ú&F 

pod Ú (Barbey & Sloman, 2007) – například pokud je odpovëď vyžadována ve formátu 

frekvencí (Kahneman a Tversky, 1996) nebo je pozmënëna spojka u výroku Ú&F z „a“ na 

„která“ (Mellers, Hertwig & Kahneman, 2001). K  úsudku neporušujícímu pravidlo konjunkce 

také může napomoci statistické vzdëlání (Tversky & Kahneman, 1983). 

2.3 Heuristiky obecného a specifického účelu 

Heuristické atributy se mohou lišit v tom, jak snadno a často jsou přístupné. Podobnost 

využívaná u heuristiky reprezentativnosti patří mezi jeden ze snadno a obecnë přístupných 

heuristických atributů. Heuristické atributy s tëmito vlastnostmi jsou základem tzv. heuristik 

obecného účelu (Kahneman & Frederick, 2002). Kromë této heuristiky jsou níže popsány 

další dvë heuristiky s obecným účelem. Odpovídající heuristické atributy jsou afektivní 
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reakce (afektivní heuristika) a procesní plynulost (heuristika plynulosti). Jako obecnë 

přístupné heuristické atributy mohou sloužit ještë například kauzalita, překvapení, hodnota 

či námaha.  

Hodnocení překvapení značí míru ochylky od normy, která povëtšinou značí obvyklý nebo 

očekávaný jev (Kahneman & Miller, 1986). Námaha může sloužit jako heuristický atribut 

například za cílový atribut kvality. Kruger, Wirtz, Van Boven a Altermatt (2003) tak zjistili, že 

lidé hodnotí obraz, báseň nebo brnëní jako kvalitnëjší pokud jim bylo řečeno, že při jejich 

výrobë bylo potřeba více času. Hodnota může být použita jako heuristický atribut například 

v případë odhadu četnosti. Dai, Wertenbroch a Brendl (2008) nechali sledovat probandy 

sekvenci obrázků kytek a ptáků. Následnë bylo náhodnë rozhodnuto o tom, zdali dostanou 2 

centy za každou kytku nebo ptáka. Poté byli otázáni, kolik vidëli ptáků a kytek. Ti, kteří mëli 

dostat odmënu za každou kytku, relativnë podceňovali množství vidëných kytek a ti, kteří 

mëli dostat odmënu za každého ptáka, relativnë podceňovali vidëné množství ptáků. 

Kauzalita značí vztah mezi dvëma jevy, přičemž první (příčina) vyvolává druhý (následek). 

Kauzalitu lze v mnoha případech snadno odvodit například z časové následnosti, 

prostorového vztahu nebo pohybu. Problematičtëjší je hodnocení kauzality v případë 

abstraktních problémů, například atribuci chování osobnostním či situačním faktorům. 

V tomto případë hrají roli specifická kauzální schémata. Příklad využití kauzality jako 

heuristického atributu můžeme vidët v případë, kdy lidé mají vyšší důvëru v odhad váhy 

človëka z jeho výšky než výšky z váhy. Tento efekt vzniká pravdëpodobnë proto, že je 

přirozené si myslet, že výška způsobuje vyšší váhu a ne naopak. Statisticky vzato by se však 

důvëra v predikci lišit nemëla. Podobnë si lidé myslí, že je pravdëpodobnëjší, že atlet vyhrál 

desetiboj, když vyhrál první z disciplín, než, že vyhrál první disciplínu, když vyhrál desetiboj 

(Tversky & Kahneman, 1982a). 

Specifické heuristiky jsou na rozdíl od obecných heuristik využívány pouze v případë, kdy 

je v mysli vyvolán odpovídající heuristický atribut. Například ve výzkumu, který provedli 

Strack, Martin a Schwarz (1988, experiment 2), byli lidé tázáni na to, nakolik jsou obecnë 

spokojení se svým životem a kolik romantických schůzek mají obvykle za mësíc. Pokud byla 

jako první položena otázka o spokojenosti se životem, korelace mezi obëma odpovëďmi (-

0,12) se statisticky signifikantnë nelišila od nuly, pokud však byla jako první položena otázka 

na frekvenci schůzek, korelace vzrostla na 0,66. V tomto případë můžeme mluvit o heuristice 
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specifického účelu. Množství schůzek za mësíc není informace, která by byla bëžnë dostupná 

v mysli. Pokud je však evokována, pak může posloužit jako heuristický atribut při odpovëdi 

na otázku, která je s danou informací spjatá. Konkrétnë v našem případë na otázku s cílovým 

atributem spokojenosti se životem. Podobnë se ukazuje, že lidé více vëří v globální 

oteplování v dny, kdy je tepleji než obvykle (Li, Johnson & Zaval, 2011). V tomto případë opët 

nelze považovat denní teplotu za obecnë používaný heuristický atribut. Lidé ji však využívají 

při usuzování v případë, kdy jsou tázáni na asociativnë spjatou otázku.  

2.4 Metodologie výzkumu heuristik 

Výzkumná strategie, která se často používá při studování heuristik, je založena na 

zjišťování zkreslení s heuristikami spjatých. Jedním z důvodů k využití této strategie je dříve 

rozšířená představa človëka, který vždy optimalizuje a usuzuje racionálnë (tato představa 

dodnes do značné míry přetrvává v ekonomii). Model racionálního človëka tak slouží jako 

zdroj nulové hypotézy, která se dále testuje, a nëkdy zároveň slouží jako norma, s níž se 

reálné úsudky porovnávají. Druhý důvod k této výzkumné strategii je její schopnost poukázat 

na proces, kterým bylo odpovëdi na problém dosaženo. Různé procesy stojící za úsudky 

předpovídají specifické druhy chyb. Pokud se systematicky nacházejí chyby, které předpovídá 

teorie postulující daný proces, podpora pro tuto teorii vzrůstá (Griffin & Kahneman, 2002; 

Kahneman, 1991; Kahneman & Tversky, 1982). Podobná strategie se používá při výzkumu 

lidského vnímání, při kterém mohou být využívány různé iluze. Ke vnímání je také nëkdy 

intuitivní usuzování přirovnáváno (viz Kahneman, 2003). 

Tato výzkumná strategie je kvůli zamëření na chyby a zkreslení nëkdy kritizována, že 

vykresluje lidi v příliš špatném svëtle (Chase, Hertwig & Gigerenzer, 1998; Christensen-

Szalanski & Beach, 1984). Nicménë ze samotné demostrace chyby v usuzování nelze říct, že 

lidé jednají obecnë iracionálnë. Neznáme totiž četnost výskytů této chyby mimo laboratoř 

(McKenzie, 2003) a navíc úsudek, který lze považovat z normativního hlediska za chybu, 

může vést v důsledku k chování s lepším výsledkem než úsudek normativnë správný (např. 

Armor & Taylor, 2002). Heuristiky vedou v mnoha případech ke správnému výsledku a to 

relativnë nenáročnou cestou. Mohou tak sloužit k šetření námahy, která by byla jinak 

neúčelnë vynakládána (Griffin & Kahneman, 2002). Náklady spojené s využitím systému 2 

mohou totiž u mnoha problémů převyšovat zisky spjaté s občasným opravením jinak 

špatného úsudku. To ovšem neznamená, že studium heuristik a zkreslení nemá smysl a 
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nemůže vést k zlepšení úsudků. Naopak při mnoha příležitostech by znalost zkreslení 

spjatých s heuristickým usuzováním a jejich korekce ušetřila mnoho námahy, penëz a životů, 

čehož nëkteré příklady jsou uvedeny dále. 

2.5 Alternativní modely a přístupy 

Model Kahnemana a Fredericka není jediným modelem heuristického usuzování. Jako 

další příklad si můžeme uvést model, který popsali Shah a Oppenheimer (2008) a který jako 

podstatu heuristik chápe redukci námahy při rozhodování. Heuristiky jsou v tomto modelu 

uspořádány podle toho, v jaké fázi rozhodovacího procesu námahu šetří. Heuristiky tak 

mohou dle autorů zjednodušovat rozhodování zkoumáním menšího množství podnëtů, 

zjednodušením pamatování hodnot podnëtů a jejich vyvolávání z pamëti, zjednodušením 

přikládání vah jednotlivým podnëtům a možností integrovat ménë informací nebo 

porovnávat ménë alternativ. Shah a Oppenheimer tvrdí, že model heuristického usuzování 

Kahnemana a Fredericka popisuje pouze část způsobů, kterými mohou heuristiky redukovat 

námahu. Model spočívající na redukci námahy tak je dle nich obecnëjší. Je však třeba říci, že i 

když jejich model nachází společnou vlastnost všech heuristik, tyto heuristiky nespočívají na 

stejných procesech. Tím se tento model liší od modelu Kahnemana a Fredericka, který sice 

nevysvëtluje společnou podstatu všech heuristik, nicménë heuristiky, kterých se týká, 

spočívají na shodném procesu, a tak je pro zkoumání a popis tëchto konkrétních heuristik 

užitečnëjší. 

Dva alternativní přístupy ke studiu usuzování zdůrazňují problematiku ekologické 

racionality človëka. Jedná se o přístup naturalistické rozhodování a přístup rychlých a 

hospodárných heuristik. Naturalistické rozhodování využívá především kvalitativní formu 

výzkumu, přičemž studuje hlavnë expertní rozhodování v reálných situacích (Klein, 1999). 

Zamëření tohoto přístupu je především na správné úsudky a rozhodnutí expertů, čímž se liší 

od přístupu heuristiky a zkreslení, který se zamëřuje na chyby, jak již bylo zmínëno výše. 

Nicménë přes metodologické rozdíly se ukazuje, že oba přístupy se neliší příliš v závërech, a 

tak jsou spíše komplementární než navzájem se vylučující (Kahneman & Klein, 2009).  

Podle přístupu rychlých a hospodárných heuristik slouží heuristiky při rozhodování jako 

nástroje využívající charakteristik prostředí. Konkrétní použitá heuristika je přitom vybrána 

v závisloti na prostředí, na znalosti heuristiky, na zkušenosti v podobných situacích a na 
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procesním potenciálu (Gigerenzer, 2008; Kruglanski & Gigerenzer, 2011). Přístup rychlé a 

hospodárné heuristiky klade také důraz na komputační modely heuristik a snaží se ukázat, 

jak v mnoha případech mohou vést jednoduché heuristiky (např. Goldstein & Gigerenzer, 

2002) ke správným závërům, a to nëkdy i k závërům lepším než relativnë náročnëjší a 

sofistikovanëjší metody usuzování (Gigerenzer, Czerlinski & Martignon, 2002; Todd & 

Gigerenzer, 1999). Staví také výraznë na konceptu omezené racionality znamé od Herberta 

Simona a na evolučním přizpůsobení kognice prostředí (cf. Pinker, 1997). Rychlými a 

hospodárnými heuristikami jsou např. minimalistická heuristika využívající náhodné 

kritérium k úsudku, případnë heuristika „vyber nejlepší“ (odpovídající lexikografickému 

pravidlu), která usuzuje na základë nejvíce validního kritéria. Gilovich a Griffin (2002) tvrdí, 

že rozdíl mezi přístupem heuristik a zkreslení a rychlých a hospodárných heuristik může být 

v tom, že rychlé a hospodárné heuristiky využívají systém 2 – jsou aktivovány volnë, kdežto 

jiné heuristiky jsou automatické – využívající systém 1. Ukazuje se také, že v nëkterých 

případech mohou být závëry přístupu rychlých a hospodárných heuristik značnë 

zjednodušené (Oppenheimer, 2003) či pouze artefaktem použitých metod (Zhao & 

Oppenheimer, 2010). 

3. Heuristiky obecného účelu 

Nejvíce prostudované heuristiky obecného účelu jsou heuristika reprezentativnosti, 

dostupnosti, plynulosti a afektivní heuristika. Heuristika dostupnosti se nyní považuje za 

speciální případ heuristiky plynulosti, a tak bude probrána spolu s ní. 

3.1 Heuristika reprezentativnosti 

Použití heuristiky reprezentativnosti bylo již ukázáno na problému Linda. Uvedli jsme již 

také, že pokud lidé využívají při řešení tohoto problému heuristiku reprezentativnosti, 

nahrazují cílový atribut – pravdëpodobnost náležitosti do skupiny – heuristickým atributem, 

kterým je v tomto případë podobnost s danou skupinou. Ve výzkumu Tverského a 

Kahnemana (1983) se tak ukázalo, že korelace mezi hodnocením podobností Lindy 

typickému členovi kategorie uvedené ve výroku a pravdëpodobností příslušnosti Lindy k této 

kategorii byla 0,98. To vedlo k porušení pravidla konjunkce u 88% probandů. 

Heuristika reprezentativnosti obecnë značí usuzování na pravdëpodobnost nebo četnost 

výskytu jevu podle toho, nakolik je podobný důležitými vlastnostmi populaci, ze které 
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pochází, nebo odráží výrazné rysy procesu, kterým je generován (Kahneman & Tversky, 

1972; Tversky & Kahneman, 1974). Mezi zkreslení, ke kterým může vést heuristika 

reprezentativnosti, patří výše uvedené porušení pravidla konjunkce a dále pak opomenutí 

pomërů původního vzorku nebo porušení pravidla disjunkce. Opomenutí pomërů původního 

vzorku se projevuje zamëřením pouze na podobnost a zanedbáním velikostí jednotlivých 

skupin ve vzorku, ze kterého pochází jednotka, o níž je usuzováno (Kahneman & Tversky, 

1973). Pravidlo disjunkce – P(A∩C)≥P(B∩C), když B A – je porušováno například pokud je při 

usuzování považován jedinec pravdëpodobnëji za studenta literatury než humanitních 

oborů. Heuristika reprezentativnosti k tomuto úsudku vede, pokud je popis jedince 

podobnëjší typickému studentovi literatury než typickému studentovi humanitní oborů (Bar-

Hillel & Neter, 1986). 

Jak již bylo zmínëno, při využití heuristiky reprezentativnosti nemusí sloužit jako cílový 

atribut pouze příslušnost ve skupinë, což lze vidët u tzv. omylu hráče. Ten lze pozorovat 

např. při představë, že poté, co jednou padla panna, je vëtší šance, že v příštím hodu padne 

orel. Tento omyl může vést k setrvání hráčů v hazardní hře v případë, kdy prohrávají, s tím, 

že očekávají, že příštë už musejí vyhrát (Kahneman & Tversky, 1972). Heuristika 

reprezentativnosti vede v tomto případë k představë, že náhodný jev bude mít sekvenci 

podobající se náhodné i v případë malého počtu pozorování. Tento proces má také vliv na 

vnímání pravidelností ve sportu – sérií úspëchů či neúspëchů – v případech, které jsou 

vyvolány zcela náhodnými procesy (Gilovich, Vallone & Tversky, 1985), či na představu, že 

malý vzorek dobře reprezentuje celou poppulaci (Tversky & Kahneman, 1971).  

Heuristika reprezentativnosti se dnes nëkdy zařazuje do obecnëjší skupiny prototypových 

heuristik (Kahneman & Frederick, 2002). Prototypové heuristiky přitom vycházejí ze 

substituce cílového atributu heuristickým atributem, kterým je snadnëji dostupný prototyp. 

Cílové atributy přitom mohou být např. náležitost do kategorie, výše penëžního trestu 

(Kahneman, Schkade & Sunstein, 1998), ocenëní hodnoty nebo hodnocení užitku. 

Prototypové heuristiky jsou spjaté se dvëma typy chyb: porušení monotonicity a opomenutí 

rozsahu (viz Kahneman, 2003). 

Porušení monotonicity je nejlépe vidët na problému Linda, kde značí efekt, kdy přidáním 

vlastnosti F k vlastnosti Ú zvýšíme vnímanou pravdëpodobnost náležitosti do skupiny. U 

hodnocení zapamatovaného užitku se jedná například o jev, kdy přidáním nepříjemného 
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zážitku k události snížíme její celkovou vnímanou nepříjemnost. Ukazuje se totiž, že relativnë 

dobrým prediktorem zapamatovaného užitku je pravidlo vrcholu a konce (Fredrickson & 

Kahneman, 1993; Kahneman, 2000), podle nëjž lidé hodnotí zapamatovaný užitek podle 

momentálního užitku při konci dané zkušenosti a při nejvýznačnëjším okamžiku dané 

zkušenosti (např. nejbolestivëjším, nejpříjemnëjším apod.). Zapamatovaná nepříjemnost 

lékařského vyšetření – kolonoskopie – lze tak snížit přidáním krátké chvíle, kdy je přístroj 

pouze insertován a neprovádí již vyšetření. Toto je vnímáno jako nepříjemné, ale ménë než 

předchozí část procedury, čímž se sníží průmërné hodnocení dle pravidla vrcholu a konce 

(Redelmeier, Katz & Kahneman, 2003).  Obecnë lze říci, že porušení monotonicity značí jev, 

kdy při přidání elementu do množiny vzroste součet elementů, ale přesto, pokud je 

usuzováno na tento součet z určité vlastnosti prototypického elementu této množiny, 

hodnocení součtu poklesne (Kahneman, 2003). 

Opomenutí rozsahu se u heuristiky reprezentativnosti vyznačuje výše zmínëným 

opomenutím pomërů původního vzorku. Ten se projevuje například tak, že pokud mají 

probandi usuzovat na pravdëpodobnost, že je náhodnë vybraná popisovaná osoba inženýr, 

dávají podobné odpovëdi, když je jim řečeno, že v původním vzorku bylo 30 inženýrů ze 100, 

jako když jim bylo řečeno, že je ve stejnë velkém vzorku 70 inženýrů (Kahneman & Tversky, 

1973). U hodnocení zapamatované bolesti prožité při lékařské proceduře toto hodnocení 

zase takřka nezávisí na délce procedury (Redelmeier & Kahneman, 1996). Obecnë tedy 

opomenutí rozsahu značí jev, kdy zvýšení rozsahu určité kategorie nevede ke zmënë 

vlastnosti prototypu, podle které je odhadovaný atribut hodnocen, a tak se přes vzýšení 

rozsahu odhad atributu neliší (Kahneman, 2003). 

3.2 Afektivní heuristika 

Při využití afektivní heuristiky je heuristickým atributem automatické afektivní hodnocení. 

Tím se myslí „dobrota“ nebo „špatnost“ určitého objektu. Afektivní heuristika je využívána, 

protože afektivní ohodnocení stimulu předchází kognitivnímu ohodnocení a je relativnë 

snazší (Zajonc, 1980). Ukazuje se také, že se objevuje i u stimulů, se kterými se jedinec 

setkává poprvé (Duckworth, Bargh, Garcia & Chaiken, 2002; Ferguson & Zayas, 2009). 

Cílovým atributem může u afektivní heuristiky být například hodnocení rizika, hodnoty 

variant volby apod. (Slovic, Finucane, Peters & MacGregor, 2002).  
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Afektivní heuristika se projevuje například tím, že lidé hodnotí, že s vyšším rizikem jsou 

spjaté nižší přínosy. Tato představa pravdëpodobnë neodpovídá skutečnosti, neboť aktivity a 

technologie, které mají vysoké riziko a malý přínos, jsou často regulovány nebo nejsou 

provozovány. Korelace mezi riziky a přínosy by tak mëla být spíše pozitivní nikoli negativní, 

jak je lidmi vnímána. Jako vysvëtlení se nabízí využití afektivní heuristiky. Podle ní jsou riziko i 

přínosy hodnoceny na základë afektu, který daná aktivita nebo technologie vyvolává. 

Pozitivní afektivní hodnocení tak například způsobuje nižší vnímané riziko a vyšší vnímané 

přínosy. V souladu s tím lze informací o vysokých přínosech určité aktivity nebo technologie 

snížit její vnímané riziko, popsáním nízkých přínosů vnímané riziko zvýšit a podobnë působit 

manipulací vnímaného rizika na vnímané přínosy (Finucane, Alhakami, Slovic & Johnson, 

2000).  

Dále se ukazuje v psychometrických studiích, že vnímání rizika, přání jeho redukce a 

regulace jsou značnë spjaty s faktorem, který zahrnuje afektivní komponentu rizika jako 

například hrůzu z daného rizika či jeho katastrofálnost (Slovic, 1987). Na hodnocení rizika se 

může podílet silné nadhodnocování malých pravdëpodobnosti při afektivnë význačných 

událostech. Váha, která je přikládána malé pravdëpodobnosti, je totiž vyšší při afektivnë 

bohatých událostech než u událostí afektivnë chudých (Rottenstreich & Hsee, 2001). Je tak 

možné, že bude odmítáno i velice malé riziko, pokud bude spjaté s afektivnë bohatým jevem 

(příkladem může být odpor k jaderným elektrárnám).  

Dopad afektu na vnímané riziko se může projevovat snadno i v chování a ne jen 

v hodnocení rizika. Gigerenzer (2004) tak například ukazuje, že strach z létání vyvolaný 

teroristickým útokem 11. září mohl způsobit nárůst dopravy na silnicích, kde v důsledku 

vyššího počtu nehod touto cestou do konce roku 2001 zahynulo více lidí než v samotných 

letadlech, která byla při útoku použita.   

Afekt také může hrát roli ve výzkumu, který provedl Yamagishi (1997). Probandi mëli 

v tomto výzkumu hodnotit rizikovost určitých způsobů smrti. Tyto byly prezentovány buď 

jako počet úmrtí daným způsobem na 100 obyvatel nebo relativnë nižší počet úmrtí na 

10000 obyvatel. Příkladem je např. hodnocení rizikovosti rakoviny, když je řečeno, že způsobí 

úmrtí 24,14 lidí ze 100 a hodnocení stejného způsobu, když je řečeno, že způsobí úmrtí 1286 

lidí z 10000. Tento výzkum je podobný výzkumu s ovocnými fazolkami popsaným výše 

(Denes-Raj & Epstein, 1994) a stejnë jako v nëm, i zde byli lidé značnë ovlivnëni absolutními 
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čísly oproti relativním a díky tomu hodnotili průmërnë u všech způsobů úmrtí to s nižší 

pravdëpodobností (popsané vyšším absolutním číslem) jako rizikovëjší. 

Afektivní hodnocení nezávisí pouze na vlastnostech objektu, ale také na jejich 

hodnotitelnosti. Nëkteré vlastnosti objektu mohou být jednoduše hodnotitelné, a tak je jim 

přikládána při afektivním hodnocení vëtší váha než vlastnostem hůře hodnotitelným (Slovic 

et al., 2002). Hodnotitelnost vlastností nicménë závisí na kontextu, což může při využití 

afektivní heuristiky vést k zkreslením. Příkladem může být výzkum (Bateman, Dent, Peters, 

Slovic & Starmer, 2007), kde probandi hodnotili atraktivitu následujících sázek: 

Sázka A: 7/36 – výhra $9 ; 29/36 – výhra ničeho 

Sázka B: 7/36 – výhra $9 ; 29/36 – prohra 5¢ 

Sázka B byla probandy hodnocena lépe než sázka A, přestože očekávaná hodnota této 

sázky je nižší. Důvodem nejspíše je, že hodnotitelnost výhry je u sázky A nižší než u sázky B. 

Výhře $9 je tak u první sázky přikládána nižší váha než stejné výhře u druhé sázky. Důležité 

je, že tento rozdíl v hodnocení atraktivity sázek se projeví i v případë, kdy mají probandi volit 

mezi jednou z uvedených sázek a $2. Sázku B při této volbë zvolí více lidí než sázku A. 

3.3 Heuristika plynulosti 

Procesní plynulost značí subjektivnë vnímanou snadnost mentálních procesů. Přestože se 

jednotlivé podoby procesní plynulosti mohou výraznë lišit, jejich efekt na úsudek je podobný. 

Procesní plynulost se může projevovat například v podobë plynulosti vjemové, pojmové, 

plynulosti vyšších mentálních procesů, vnímané plynulosti spjaté s tëlesnými pocity apod. 

(Alter a Oppenheimer, 2009b). Jednou z forem procesní plynulosti může také být snadnost 

konstrukce příkladů nebo jejich vybavitelnosti z pamëti, což odpovídá dostupnostní 

heuristice.  

Heuristika plynulosti je dále podrobnëji popsána, neboť oba experimenty provedené 

v rámci této práce využívají procesní plynulost jako heuristický atribut. Díky množství studií, 

které se procesní plynulostí zabývají, lze také dobře na heuristice plynulosti prezentovat 

nëkteré aspekty heuristického usuzování obecnë. Konkrétnë se jedná o vztah mezi 

heuristickým a cílovým atributem, který je probrán na konci této podkapitoly. 

Kromë toho, že existuje značné množství procesů, u kterých může človëk hodnotit 

plynulost, s jakou probíhají, existuje velké množství úsudků, kde se prožitek plynulosti může 
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projevovat. Příkladem může být hodnocení pravdivosti, hodnoty, frekvence výskytu apod. 

Nëkteré příklady jsou stručnë popsány dále. Obecnë může plynulost sloužit jako heuristický 

atribut v souladu s modelem heuristického usuzování Kahnemana a Fredericka. Může ale 

také mënit využité strategie usuzování (Oppenheimer, 2008), úroveň abstrakce při usuzování 

(Alter & Oppenheimer, 2008b), použití informací (Häfner & Stapel, 2010) nebo váhu 

přikládanou podnëtům (Shah & Oppenheimer, 2007). Využití jiné strategie se může projevit 

například tím, že vnímaná neplynulost způsobí použití systému 2. Například pokud byl text 

p$án šp@tnë zp®@¢Øv@t€lnými $ymßØly, což odpovídá vjemové neplynulosti, probandi 

používali spíše analytický úsudek než intuitivní (Alter et al., 2007). Prožívaná neplynulost 

nejspíše podobným způsobem způsobuje hlubší zpracování informací, což se ukázalo ve 

výzkumu, který provedli Diemand-Yauman, Oppenheimer a Vaughan (2011). V nëm autoři 

manipulovali plynulost učebního materiálu využívaného na střední škole pomocí druhu 

písma, kterým byl psán. Zjistili, že ve třídách, kde byl používán hůře čitelný učební materiál, 

se studenti látku naučili lépe. Zmëna váhy přikládané různým typům podnëtů může hrát roli 

v zde podrobnëji popsaném modelu heuristických úsudků. Snadnëji přístupný heuristický 

atribut je vnímán jako plynulý a protože je mu přikládána díky vlivu plynulosti vyšší váha, 

následný úsudek je značnë ovlivnën tímto heuristickým atributem (Shah & Oppenheimer, 

2009). Vyšší váha přikládaná plynule vnímaným podnëtům se také neomezuje pouze na 

jejich vëdomý vliv na úsudek, ale projevuje se i při jejich nevëdomém vlivu v rámci primingu 

(Häfner & Stapel, 2010). 

3.3.1 Procesní plynulost jako heuristický atribut 

Využití plynulosti jako heuristického atributu si ukážeme na nëkolika výzkumech. 

McGlone a Tofighbakhsh (1999) zkoumali, nakolik vnímají lidé různé aforismy jako pravdivé. 

Vybrali přitom neznámé aforismy, které se rýmovaly, a přepsali je tak, aby obsah zůstal 

zachován, ale bez rýmu. Následnë mëli probandi hodnotit pravdivost tëchto aforismů a 

opravdu se ukázalo, že hodnotí rýmující se aforismy jako pravdivëjší než obsahovë 

ekvivalentní aforismy bez rýmu. Hodnocená srozumitelnost přitom byla stejná.  

Kromë pravdivosti může procesní plynulost ovlivnit vnímání rizika, hodnoty, preference 

nebo námahy. Song a Schwarz (2009) tak například zjistili, že lidé usuzují, že potravinová 

aditiva jsou nebezpečnëjší, pokud mají hůře vyslovitelný název. Ve výzkumu, který provedli 

Alter a Oppenheimer (2008a), se ukázalo, že lidé přisuzují vëtší kupní sílu známému platidlu 
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než ménë známému o stejné hodnotë2. Song a Schwarz (2008) zjistili, že posuzují činnosti 

jako náročnëjší, pokud jsou popsány hůře čitelným písmem. V jiných výzkumech (Lee & 

Labroo, 2004; Reber, Winkielman & Schwarz, 1998) mëla zase vjemová plynulost 

manipulovaná buď primingem, kontrastem figury a pozadí, nebo předchozím zobrazením 

pozitivní vliv na hodnocení obrázků resp. výrobků3. Tento pozitivní vliv plynulosti je však 

ovlivnën náladou hodnotících, přičemž u tëch s dobrou náladou se nevyskytuje (de Vries, 

Holland, Chenier, Starr & Winkielman, 2010). Na hodnocení výrobků má také vliv plynulost 

prožívaná při rozhodování. Náročnëjší rozhodování způsobené zvýšením počtu možností 

volby tak může vést k nižšímu hodnocení vybraného výrobku (Iyengar & Lepper, 2000).  

Vliv předchozího zobrazení na hodnocení pozitivity může v nëkterých případech mít 

motorický podklad. Topolinski a Strack (2009) tak ukázali, že předchozí prezentace nemá vliv 

na hodnocení pozitivity slov v případë, že probandi v průbëhu úkolu žvýkali žvýkačku. 

Žvýkání totiž způsobuje, že probandi nemohou využívat automatickou motorickou simulaci 

prezentovaných slov. Získaná motorická plynulost se tak při následné prezentaci slov nemůže 

projevit a slova jsou hodnocena stejnë jako bez předchozí prezentace. Vliv žvýkání na efekt 

pouhého vystavení se neprojevuje u obrázků, neboť ty nejsou motoricky simulovány. 

Motorická plynulost se projevuje také tak, že praváci mají asociované pozitivní ideje s pravou 

stranou a leváci s levou. Tato preference se nicménë obrací, když se vztah motorické 

plynulosti a strany zmëní dlouhodobë hemiplegií či hemiparézou dominantní strany tëla či 

krátkodobë neobratností způsobenou nošením lyžařské rukavice (Casasanto & Chrysikou, 

2011). 

Plynulost má vliv i na mnoho dalších úsudků. Huang, Song a Bargh (2011) zjistili, že si lidé 

myslí, že popsaný trend bude spíše pokračovat, pokud je vnímán plynule. V jiném výzkumu 

se ukázalo, že morální prohřešky jsou vnímány jako ménë závažné, pokud jsou popsány lépe 

čitelným písmem (Laham, Alter & Goodwin, 2009). Oppenheimer a Frank (2008) zjistili, že 

procesnë plynulá slova jsou brána jako lepší příklady členů určité kategorie než slova ménë 

plynulá. Alter a Oppenheimer (2009a) zkoumali vliv zažívané procesní plynulosti na 

                                                           
2
 Například v jednom z experimentů probandi hodnotili kupní sílu dolarové bankovky, přičemž jedna z nich byla 

klasická a druhá mëla zrcadlovë otočenou tvář George Washingtona.  

3
 Vliv předchozího zobrazení na hodnocení pozitivity je znám již z tzv. efektu pouhého vystavení (Saegert, Swap 

& Zajonc, 1973; Zajonc, 1968). 
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prozrazování informací o sobë. Procesní plynulost v tomto výzkumu vedla jak v laboratorním, 

tak přirozeném prostředí k vëtší ochotë odhalit o sobë informace. Dle výzkumu, který 

provedli Lev-Ari a Keysar (2010), může mít také procesní plynulost výrazný dopad na lidi 

hovořící jiným jazykem než mateřským. Procesní plynulost má totiž vliv na hodnocení 

pravdivosti informací. Neplynulé informace jsou vnímány spíše jako nepravdivé než 

informace plynulé. Akcent človëka mluvícího cizím jazykem přitom vede k vnímání 

neplynulosti řeči, což následnë vede k tomu, že je tento jedinec hodnocen jako ménë 

vërohodný. 

Alter a Oppenheimer (2006) ukázali, že plynulost může mít krátkodobë vliv na hodnotu 

akcií po jejich primární emisi. Zjistili, že akcie firem, jejichž jména nebo kódy jsou snadno 

vyslovitelné, vynášejí v krátké dobë po jejich emisi více penëz než akcie firem, jejichž jména 

nebo kódy jsou hůře vyslovitelné. Procesní plynulost se tak může projevovat i mimo 

laboratoř.  

Zajímavý jev, který je spjat s plynulostí, se zjistil při hodnocení oblíbenosti názoru. Ve 

výzkumu, který provedli Weaver, Garcia, Schwarz a Miller (2007) probandi považovali názor 

za sdílený více lidmi, pokud ho jeden z nich sdëlil vícekrát, než když ho sdëlil pouze jednou. 

Tento efekt se nicménë vyskytoval až po čase. Pokud mëli probandi hodnotit oblíbenost 

názoru ihned, dokázali přisoudit plynulost více vystavením názoru jednoho človëka, a tak se 

efekt neprojevil.  

Procesní plynulosti se také využívá pro vysvëtlení „Aha“ efektu (Topolinski & Reber, 

2010). Protože je plynulost spjatá se zažívanou pozitivitou a hodnocením pravdivosti, „Aha“ 

zážitek, který je vnímán jako snadný a plynulý vede také k výstupu, který je považován za 

pravdivý, a tento zážitek je prožíván pozitivnë. 

3.3.2 Heuristika dostupnosti 

Jak už bylo zmínëno výše, heuristika dostupnosti využívá jako heuristický atribut pocit 

plynulosti při vybavování či konstrukci příkladů. Využití této heuristiky lze ilustrovat na 

výzkumu, ve kterém mëli probandi určit, zdali je vyšší frekvence výskytu slov, kde je písmeno 

„R“ na třetí nebo na první pozici. Je snažší si vzpomenout na slova začínající písmenem „R“ 

než slova „R“ obsahující na jiné pozici, a tak probandi usuzovali, že slova začínající písmenem 

„R“ jsou četnëjší (Tversky & Kahneman, 1973). Cílovým atributem nemusí být samozřejmë 
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pouze četnost výskytu, ale také například vnímané riziko nebo množství vykonané práce. Při 

hodnocení pravdëpodobnosti úmrtí určitým způsobem smrti tak je relativnë 

nadhodnocována pravdëpodobnost tëch způsobů, které jsou relativnë výraznëjší, a tak 

snadnëji zapamatovatelné a následnë díky tomu také snadnëji dostupné z pamëti 

(Lichtenstein, Slovic, Fischoff, Layman & Combs, 1978). Úsudek týkající se množství vykonané 

práce může být také ovlivnën dostupností příkladů. Vzhledem k tomu, že jedinec 

vykonávající činnost musí být vždy přítomen v případë, že vykonává tuto činnost on sám, ale 

nikoli v případë, kdy vykonává činnost nëkdo jiný, příklady provádëní této činnosti jsou 

relativnë dostupnëjší v prvním případë. Tj. lidé nadhodnocují množství práce, kterou oni 

sami vykonali, a to jak v případë hodnocení relativního podílu vykonané práce v rámci 

dvojice (Ross & Sicoly, 1979; Thompson & Kelley, 1981), tak týmu (Savitsky, Van Boven, Epley 

& Wight, 2005). 

U heuristiky dostupnosti se dříve nerozlišovalo, jestli je při jejím použití důležité, nakolik 

je snadné vybavit si určitý jev nebo kolik příkladů si človëk vybaví. Ve vëtšinë případů bude 

množství vybavených případů pozitivnë korelovat se snadností vybavitelnosti, nicménë rozdíl 

je vidët například ve výzkumu, kdy byli účastníci univerzitního kurzu tázáni na jeho kvalitu. 

Jedna část z nich mëla předtím uvést 2 způsoby, jak by se kurz dal vylepšit, druhá část 

studentů mëla uvést způsobů 10. Ti, kteří mëli uvést 10 způsobů, hodnotili celkovë kurz lépe 

než ti, kteří mëli uvést způsoby 2, i když tëchto způsobů uvedli průmërnë více (Fox, 2006). 

Podobnë pokud mëli probandi uvést 6 případů, kdy se chovali asertivnë, hodnotili se jako 

asertivnëjší než ti, kteří mëli uvést případů 12. Probandi, kteří mëli uvést 6 případů, kdy se 

nechovali asertivnë, se zase hodnotili jako ménë asertivní než probandi, kteří mëli uvést 

případů 12 (Schwarz et al., 1991). V tëchto případech bylo snadnëjší si vybavit menší 

množství případů než vëtší množství případů a podle toho byly kurz a asertivita hodnoceny. 

Nicménë se ukazuje, že v nëkterých případech lidé informaci o snadnosti dostupnosti 

ignorují a spoléhají se na množství vybavených případů. To se může dít, pokud je daný 

problém pro človëka důležitý (viz Schwarz, 2005) nebo pokud je zpochybnëna informační 

hodnota snadnosti vybavitelnosti, tj. lze ji přisoudit určitému nediagnostickému vlivu 

(Schwarz et al., 1991). Pokud lidé dokážou vybavitelnost přisoudit určitému vlivu 

zpochybňujícímu její informační hodnotu, můžeme dokonce najít opačný efekt, než který 

bychom očekávali v případë použití heuristiky dostupnosti. Například pokud mají lidé 
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usuzovat na četnost lidí s příjmením Bush, Presley, Moon, Fountain atd., tuto četnost 

podhodnocují (Oppenheimer, 2004; Oppenheimer & Monin, 2009). Dle modelu 

heuristického usuzování Kahnemana a Fredericka využívá usuzující v tëchto případech 

systém 2, který opravuje odpovëď systému 1. Systém 2 v tëchto případech nejspíše 

zaznamená, že odpovëď systému 1 může být zkreslená, a tak ji nahradí odpovëdí svou. 

Pomocí heuristiky dostupnosti lze také vysvëtlit nëkolik důležitých zkreslení týkajících se 

temporálních úsudků. Jedná se o nadmërnou sebedůvëru (a její zmënu v průbëhu času), 

plánovací chybu, zkreslení zpëtného pohledu a přecenëní dopadu. Nadmërná sebedůvëra 

značí přeceňování vlastních schopností (Griffin & Tversky, 1992). Její zmëna se pak projevuje 

tím, že lidé přeceňují pravdëpodobnost úspëchu delší dobu před událostí a jejich sebedůvëra 

klesá s blížícím se datem této události. Plánovací chyba označuje tendenci podceňovat dobu 

dokončení úkolu (Buehler, Griffin & Ross, 2002). Zkreslení zpëtného pohledu značí tendenci 

vnímat daný jev po tom, co nastane, jako pravdëpodobnëjší než před ním (Fischoff, 1975; 

Hawkins & Hastie, 1990). Přecenëním dopadu se nazývá tendence předpovídat vëtší 

afektivní dopad udalosti než odpovídá skutečnosti (Gilbert, Pinel, Wilson, Blumberg & 

Wheatley, 2002). Sanna a Schwarz (2004) zkoumali tyto chyby z hlediska heuristiky 

dostupnosti. Studenti mëli v této studii hodnotit svou pravdëpodobnost úspëchu v testu. 

Kromë toho mëli napsat argumenty pro to, že v testu uspëjí nebo neuspëjí. Dvë skupiny 

nazvané zde jako „negativní“ mëly uvést 3 argumenty pro úspëch resp. 12 argumentů pro 

neúspëch v testu. „Pozitivní“ skupiny mëly uvést 12 argumentů pro úspëch resp. 3 

argumenty pro neúspëch. Vymyslet 12 argumentů bylo vnímáno jako tëžké, a tak probandi, 

kteří mëli přijít s 12 argumenty zažívali neplynulost při vybavování. Oproti tomu vymyslet 3 

argumenty bylo relativnë snadné. Pokud mëli tedy studenti napsat 12 argumentů pro 

úspëch, byla pravdëpodobnost úspëchu považována nižší než při požadavku o napsání 3 

argumentů, protože úsudek vycházel ze snadnosti dostupnosti tëchto argumentů v mysli. 

Nakonec kontrolní skupina nepsala žádné argumenty pro úspëch ani neúspëch. Plánovací 

chyba byla vidët u kontrolní a pozitivní skupiny jako podhodnocení doby dokončení studia. U 

negativní skupiny byla velikost této chyby výraznë snížena. Lidé v kontrolní skupinë také 

v souladu s přecenëním dopadu odhadovali, že se budou cítit lépe v případë, že uspëjí a hůře 

v případë, že neuspëjí, než se doopravdy cítili. Přecenëní dopadu se stejnë projevovalo u 

pozitivní skupiny v případë úspëchu a u negativní skupiny v případë neúspëchu. V opačném 



25 

 

případë se neprojevovalo. Studenti v kontrolní skupinë také uvádëli vyšší pravdëpodobnost 

známky, kterou dostali potom, co jí zjistili, než před psaním testu. Toto zkreslení zpëtného 

pohledu bylo stejné pro pozitivní skupinu v případë úspëchu a pro negativní skupinu 

v případë neúspëchu. V opačném případë se zkreslení zpëtného pohledu neprojevilo. 

Nadmërná sebedůvëra se projevila přeceňováním pravdëpodobnosti u kontrolní a pozitivní 

skupiny. U kontrolní skupiny v průbëhu času poklesla, což se nestalo u pozitivní skupiny. U 

negativní skupiny se důvëra v úspëch rovnala delší dobu i tësnë před testem důvëře 

kontrolní skupiny tësnë před testem. Výzkum tedy ukázal, že vliv na zmënu sebedůvëry může 

mít zmëna dostupnosti myšlenek na úspëch v průbëhu času, přičemž delší čas před událostí 

pravdëpodobnë převažují myšlenky na úspëch. Zkreslení zpëtného pohledu může být 

vyvoláno snažší dostupností důvodů pro výsledek, který skutečnë nastal. Plánovací chyba 

může být způsobena snažší přístupností myšlenek na splnëní úkolu v daném čase a nakonec 

přecenëní dopadu může být způsobeno selektivním myšlením o daném výsledku se 

zanedbáním ostatních okolností. 

3.3.3 Vztah plynulosti a cílového atributu 

Zatím jsme se nezabývali, čím je vztah mezi heuristickým atributem, tj. v tomto případë 

procesní plynulostí, a cílovým atributem vytvořen. Proč vede procesní plynulost k úsudku 

v určitém smëru a ne k úsudku ve smëru opačném.  

První možností je, že vztah mezi procesní plynulostí a cílovým atributem je dán názorem 

usuzujícího. Winkielman a Schwarz (2001) tak zjistili, že lidé usuzují ze snadnosti 

vybavitelnosti vzpomínek na to, jak bylo šťastné jejich dëtství, v závislosti na informaci, která 

jim byla poskytnuta o vztahu mezi tëmito atributy. Probandi, kterým bylo řečeno, že 

nešťastné periody života se hůře zapamatovávají, hodnotili své dëtství jako spokojenëjší, 

když zažívali při vybavování vzpomínek na nëj plynulost, a jako ménë šťastné, když zažívali 

neplynulost, než probandi, kterým bylo řečeno, že šťastné periody života se zapamatovávají 

hůře. Podobnë, pokud je plynulost popsána jako nëco špatného, pak lidé, kteří mají vytvořit 

10 argumentů pro určitou alternativu, hodnotí tuto alternativu hůře, než pokud mají pro ni 

vytvořit 2 argumenty, což je prožíváno jako relativnë snazší a plynulejší. Pokud je plynulost 

popsána pozitivnë, vztah mezi množstvím argumentů a postojem je obrácený (Briñol, Petty 

& Tormala, 2006). Není nicménë jasné, zdali ve zmínëných výzkumech nebyla využívána 

vëdomá forma úsudku. Mohlo se tedy jednat o úsudek založený na systému 2, a nikoli o 
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úsudek založený na systému 1. V tëchto případech tedy nemusela být využívána procesní 

plynulost jako heuristický atribut, ale jako zdroj informací pro vëdomý úsudek.  

V následujících studiích byly laické názory již předem vytvořené, a tak lze spíše tvrdit, že 

v tëchto případech mohla sloužit plynulost skutečnë jako heuristický atribut za využití 

systému 1. Miele, Finn a Molden (2011) tak zjistili, že vliv procesní plynulosti na úsudek o 

množství zapamatovaných prezentovaných slov závisí na názoru na to, zdali je inteligence 

daná nebo zmënitelná. Interpretace plynulosti prožívané při čtení textu také závisí na 

laických názorech o vztahu kvality a plynulosti u konkrétního druhu textu. Neplynulost tak 

negativnë ovlivňuje hodnocení kvality textu, pokud se jedná o příbëh, ale pozitivnë, pokud se 

jedná o historickou studii (Galak & Nelson, 2011). Labroo, Lambotte a Zhang (2009) ukázali, 

že vliv plynulosti na hodnocenou důležitost teorie závisí na tom, zdali před hodnocením 

důležitosti hodnotili probandi zapamatovatelnost nebo srozumitelnost teorie. Protože 

snadno zapamatovatelné teorie jsou vnímány jako důležité, plynulost při hodnocení 

zapamatovatelnosti zvyšovala hodnocenou důležitost teorie. Naopak při hodnocení 

srozumitelnosti plynulost snižovala hodnocenou důležitost, neboť s důležitými teoriemi je 

spjatá špatná srozumitelnost.  

Druhou možností, jak vzniká vztah mezi procesní plynulostí a cílovým atributem je, že 

tento vztah je naučen4. To se ukázalo v experimentech, které provedl Christian Unkelbach. 

Vyšší procesní plynulost vede spíše k hodnocení tvrzení jako pravdivého. Nicménë pokud je 

probandům prezentován v tréninkové fázi experimentu opačný vztah, následnë se procesní 

plynulost projeví v opačném úsudku, tj. plynulejší podnëty jsou vnímány pravdëpodobnëji 

jako nepravdivé (Unkelbach, 2007). Podobnë se projevuje naučení vztahu mezi plynulostí a 

předchozí prezentací stimulu. Zatímco normálnë je vnímán plynulejší stimul jako starý, po 

trénování opačného vztahu se vliv plynulosti na hodnocení předchozí expozice stimulu obrací 

(Unkelbach, 2006). Thomas a Morwtiz (2009) také zjišťovali vliv učení vztahu mezi plynulostí 

(počítaní) a cílovým atributem (velikost rozdílu cen). Snadnëjší výpočet je normálnë spjat 

s vyšším rozdílem cen. Učení obráceného vztahu vedlo ke snížení tohoto efektu, nicménë ten 

se na rozdíl od Unkelbachových studií neobrátil. Je tak možné, že síla vztahu mezi 

                                                           
4
 Toto rozdëlení je do určité míry umëlé, neboť názor na vztah mezi heuristickým a cílovým atributem může 

taktéž vycházet z učení. Smyslem rozdëlení je, že v prvním případë je vztah vëdomë přístupný a v druhém 
případë vëdomë přístupný být nemusí. 
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heuristickým a cílovým atributem má podobu kontinua a učení se tomuto vztahu se 

projevuje posunem po tomto kontinuu. K obrácení vztahu mezi heuristickým a cílovým 

atributem tak musí být učení tohoto opačného vztahu dostatečnë dlouhé, aby se síla vztahu 

na tomto pomyslném kontinuu přesunula na opačnou stranu. 

Vztah mezi heuristickým a cílovým atributem může zmizet v případë, že systém 2 při 

kontrole systému 1 odhalí provedenou nebo potenciální chybu systému 1, a tak jeho úsudek 

nahradí svým. To se projevilo např. ve výzkumech popsaných výše, kde zpochybnëní 

informační hodnoty plynulosti vybavování vedlo k využití množství vybavených příkladů 

(Schwarz et al., 1991) nebo v případë, kdy bylo zřejmé, že plynulost vybavování byla 

ovlivnëna matoucím vlivem (Oppenheimer, 2004). Podobnë se projevilo, když bylo lidem 

řečeno, že neplynulost zažívaná při vybavování z pamëti je způsobena náročností úkolu. 

Následnë pak lidé hodnotili své zapamatování lépe, než když jim toto alternativní vysvëtlení 

tëžkostí při vybavování řečeno nebylo (Winkielman, Schwarz & Belli, 1998).  

Kromë opravení systémem 2, které bylo zmínëno v předchozím odstavci, je možné, že 

plynulost nemusí také hrát roli, pokud se vnímaná plynulost v rámci úkolu nemëní. Tj. pokud 

se človëk setká pouze se stimuly o jedné úrovni plynulosti, nemusí mít referenční rámec, 

podle kterého by stimul posuzoval jako plynulý či neplynulý. V tomto případë se tedy 

plynulost nemusí nijak na úsudku projevit, i když v úkolu podobného typu, v jehož průbëhu 

se plynulost mëní, lze její dopad na úsudek pozorovat (Dechêne, Stahl, Hansen & Wänke, 

2009; Hansen, Dechêne & Wänke, 2008). V jiném výzkumu (Tsai & Thomas, 2011) se ukázalo, 

že plynulost není využívána při hodnocení objektu v případë, že probandi byli ovlivnëni 

primingem na abstraktní uvažování. Důvodem nejspíše bylo, že procesní plynulost je při 

hodnocení objektu okrajová záležitost a abstraktní uvažování vede k využívaní centrálních 

atributů objektu při jeho hodnocení. Pokud tak bylo řečeno probandům, že se mají zamëřit 

na svoje pocity, plynulost na hodnocení objektu vliv mëla i při primingu abstraktního 

uvažování. K tomu nejspíše vedlo to, že procesní plynulost se zamëřením na pocity stala 

centrálním atributem, a tak byla využita při hodnocení i v případë abstraktního uvažování. 

4. Odstraňování zkreslení 

S problematikou heuristik a z nich vyplývajících zkreslení se nutnë pojí otázka, jak 

zkreslení odstraňovat. Tato otázka je také jedním z cílů studia usuzování. Jedná se totiž o 
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přímou aplikaci této oblasti psychologie, která může mít velký přínos, neboť chyby 

v usuzování jsou přítomné v úsudcích bëžných lidí i expertů. Chyby expertů v oblastech jako 

je medicína (Redelmeier, 2005), politika (Tetlock, 2002), psychologie (Garb, 2005; Hunsley, 

Lee & Wood, 2003) či soudnictví (Rachlinski, 2004) přitom mohou mít značný dopad. 

Jedna z možností odstraňování zkreslení byla tradičnë zkoumána v oblasti výzkumu 

expertního usuzování. Jedná se o využití mechanických metod. U nich se totiž ukazuje, že 

mají lepší výsledky než experti, a to v mnoha různých oblastech (metaanalýza viz Grove, Zald, 

Lebow, Snitz & Nelson, 2000). Mechanickou metodou může přitom být využití modelu 

úsudků samotného experta, což odstraňuje šum5 a nereliabilitu úsudku (Wiggins & Kohen, 

1971), nebo se může jednat o lineární model či jiná pravidla používající jednoduché vstupy 

(Dawes, 1979). Experti nicménë mechanické postupy i přes jejich jednoznačné přednosti 

nepoužívají a místo toho se spoléhají na vlastní úsudek i v oblastech, kde jsou lepší výsledky 

mechanických postupů dobře prozkoumány. Důvodů je více, důležitým důvodem však může 

být například to, že lidé mají tendenci vnímat úsudky jendotlivë a nerozumí kvůli tomu 

aplikaci statistických metod na konkrétní případy (Dawes, Faust & Meehl, 1991; Grove & 

Meehl, 1996). Využití mechanických postupů neznamená, že expertní úsudek ztrácí svůj 

význam. Může být totiž dobrým vstupem do mechanické metody (Dana & Thomas, 2006). 

Kombinace expertního úsudku a mechanické metody také může vést k lepšímu úsudku než 

každá z metod sama o sobë (Yaniv & Hogarth, 1993).  

Kromë mechanických postupů jsme již dříve uvedli, že na způsob usuzování, a tak i na 

výskyt zkreslení může mít vliv odpovëdnost (Lerner & Tetlock, 1999) nebo prezentace 

nejistoty ve formë frekvencí (pro přehled viz Barbey & Sloman, 2007). Prezentace ve formë 

frekvencí má pozitivní efekt na odstranëní nëkterých zkreslení pravdëpodobnë proto, že 

zvýrazňuje náležitost jedné skupiny do skupiny jiné (Barbey & Sloman, 2007). Jiní 

argumentují, že tento efekt vyplývá z toho, že frekvence jsou přirozeným formátem pro 

zobrazování nejistoty, kdežto pravdëpodobnosti jsou relativnë nedávno vymyšleným a 

nepřirozeným formátem (Gigerenzer & Hoffrage, 1995).  

                                                           
5
 Šum při usuzování lze vidët například na tom, že průmër dvou úsudků stejného jedince vede k lepšímu závëru 

než jednotlivé úsudky samy o sobë (Vul & Pashler, 2008). 
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Existují i jiné způsoby, jak odstranit zkreslení. Jedním ze známých způsobů je uvažování o 

alternativách k danému názoru (Hirt & Markman, 1995). To se ukazuje být v nëkterých 

případech jednou z mála cest, jak odstranit nebo zmírnit zkreslení vyvolané intuitivním 

usuzováním (Fischoff, 1982). Efektivnost této strategie naznačují i studie, kde se mëřilo tzv. 

aktivnë otevřené myšlení odpovídající přibližnë tendenci zvažovat alternativy ke stávajícímu 

názoru (Baron, 2000). V nich tato charakteristika pozitivnë koreluje s počtem správných 

odpovëdí na problémy zkoumané v rámci přístupu heuristik a zkreslení (např. West et al., 

2008). Tato strategie není nicménë použitelná vždy, protože v případech, kdy je tëžké 

s alternativním příkladem nebo vysvëtlením přijít, může tato vnímaná neplynulost vyvolat 

opačný než zamýšlený efekt, tj. může zkreslení prohloubit (viz Schwarz et al., 2007). Další 

možností odstraňování zkreslení je přizpůsobit prostředí tak, aby intuitivní usuzování vedlo 

k lepším výsledkům (Milkman, Chugh & Bazerman, 2009; Thaler & Sunstein, 2009).  

Nëkdy mohou být zkreslení způsobená tzv. vnitřním pohledem, tj. přikládáním přílišné 

váhy informacím specifickým pro daný úsudek a nízké váhy informacím, které jsou obecné 

pro daný typ úsudků. Kromë mechanického usuzování pojednaného výše může být tento typ 

zkreslení zmírnën nebo odstranën uvëdomëním si obecných charakteristik problému 

(Kahneman & Lovallo, 1993). Pomoci mohou proti zkreslením i specifické strategie 

vycházející ze znalostí procesu použitého při tvorbë úsudku. Příkladem může být zmírnëní 

přecenëní dopadu pomocí informací od jedince, který již danou událost zažil (Gilbert, 

Killingsworth, Eyre & Wilson, 2009). Ukazuje se také, že v nëkterých případech může mít 

pozitivní vliv expertíza v dané oblasti nebo statistické vzdëlání (Nisbett, Krantz, Jepson & 

Kunda, 1983).  

Nicménë v jiných případech učení ze zkušenosti příliš nepomáhá. Je mnoho důvodů, proč 

může být tëžké se poučit ze zkušenosti (Lilienfeld, Ammirati & Landfield, 2009). Lidé mají 

tendenci vidët nová data jako zřejmá (Hawkins & Hastie, 1990) a vysvëtlovat je v souladu 

s původními názory, což může odstraňovat nutnost názor pozmënit (Lord, Ross & Lepper, 

1979). Nová informace vyvracející původní názor může nëkdy dokonce důvëru v nëj zvýšit 

(Batson, 1975). Navíc lidé protikladné informace často nevyhledávají a původní názory se 

snaží spíše verifikovat než falzifikovat (Nickerson, 1998). Lidé také mají spíše tendenci vidët 

zkreslení u ostatních než u sebe (Ehrlinger, Gilovich & Ross, 2005) a díky nedostatečné 

metakognici nemusejí právë ti, kteří jsou zkreslení nejvíce, vidët svoje chyby, a tak pociťovat 



30 

 

nutnost je opravit (Kruger & Dunning, 1999). Další omezení možnosti se učit spočívají 

v charakteristice zpëtné vázby. Ta může být často značnë zpoždëná nebo může být pouze 

částečná, což brání porovnání správnosti závërů usuzování (Einhorn, 1982). Doba, po které 

se dozví usuzující zpëtnou vazbu, může vysvëtlovat rozdíly mezi úsudky expertů. Nëkterá 

prostředí mohou být specifická nízkou validitou podnëtů a nedostatečnou nebo pozdní 

zpëtnou vazbou. To může vysvëtlovat rozdíly mezi úspëšností úsudků různých druhů expertů 

(Kahneman & Klein, 2009; Shanteau, 1992). Například meterologové, kteří mají brzkou 

zpëtnou vazbu, mají více odpovídající důvëru ve své odhady než jiní experti (viz Koehler, 

Brenner & Griffin, 2002). 

5. Experiment 1 

Dle modelu heuristického usuzování Kahnemana a Fredericka fungují heuristiky na bázi 

subsitituce atributů. Místo cílového atributu je k úsudku využit atribut heuristický. 

Heuristickým atributem může přitom být podobnost, plynulost, afekt apod. Na cílový atribut 

– příslušnost jedince ke kategorii – tak lze například odpovídat úsudkem, který využívá 

hodnocení podobnosti jedince s prototypickým příslušníkem kategorie (Kahneman & 

Tversky, 1973). Je však také možné, že k úsudku na jeden cílový atribut lze využít více 

heuristických atributů. Při kategorizaci tak lze kromë podobnosti využít jako heuristický 

atribut i procesní plynulost (Oppenheimer & Frank, 2008). Co se v takovém případë dëje 

nebylo překvapivë ještë zkoumáno. Přitom případy, kdy lze při úsudku na jeden cílový atribut 

využít více heuristických atributů, se neomezují na uvedený příklad. K ocenëní objektu lze 

využít jako heuristický atribut procesní plynulost (Alter & Oppenheimer, 2008a) nebo 

námahu (Krueger et al., 2003), při hodnocení rizikovosti lze využít jako heuristický atribut 

procesní plynulost (Song & Schwarz, 2009) nebo afekt (Finucane et al., 2000) apod. Tyto typy 

úsudků otevírají zajímavé pole výzkumů. Ty se mohou zabývat otázkami, za jakých okolností 

využívají usuzující jeden či druhý heuristický atribut. Můžeme se ptát například, zda ovlivňuje 

využití heuristik validita heuristického atributu, prostředí, osobnostní charakteristiky, 

nastavení mysli apod. Existuje však i jiná otázka, kterou lze zkoumat s využitím problému, na 

nëjž lze vytvořit úsudek pomocí dvou různých heuristických atributů. Tou je, zda je možné 

využívat při úsudku dva heuristické atributy zároveň. Touto otázkou se zabývá experiment 1. 
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Možnost využití dvou heuristických atributů při úsudku zároveň je zajímavá z hlediska 

modelu heuristického usuzování. Pokud by se ukázalo, že lidé při jednom úsudku využívají 

více heuristických atributů, pohled na heuristiky vycházející z modelu Kahnemana a 

Fredericka by se ukázal zjednodušující. Automatické nahrazení cílového atributu atributem 

heuristickým by nemohlo plnë odpovídat skutečnosti. Model heuristického usuzování by 

musel novë vysvëtlit proces substituce atributů a také způsob, kterým mezi sebou 

heuristické atributy interagují a jak jsou jim přikládány váhy. Heuristické usuzování by pak 

bylo pravdëpodobnë možné lépe vysvëtlit pomocí vlivu dostupnosti informace na váhu 

informaci příkladáné při tvorbë úsudku (viz Morewedge & Kahneman, 2010). Substituce 

atributů by pak byla nahrazena přikládáním nadmërné váhy snadno dostupnému 

heuristickému atributu při hodnocení cílového atributu. Úsudek, při nëmž je substituce 

atributů dokonalá a není ostatním informacím přikládána žádná váha, by pak bylo možné 

vnímat jako specifický případ nadmërného přikládání váhy heuristickému atributu. 

První experiment tedy testoval, zdali lidé mohou využívat při úsudku dva heuristické 

atributy zároveň. Konkrétnë se jednalo o procesní plynulost a podobnost a cílovým 

atributem byla příslušnost v kategorii. Jako testový úkol byl využit problém Linda (Tversky & 

Kahneman, 1982b, 1983), který je již popsaný výše. U problému Linda se průmërné 

hodnocení podobnosti Lindy k typickému příslušníkovi kategorie takřka shoduje 

s průmërným hodnocením pravdëpodobnosti příslušnosti Lindy k dané kategorii, což 

poukazuje na využití heuristiky reprezentativnosti. Důsledkem je taktéž porušení pravidla 

konjunkce, které je již probráno výše. V následujícím experimentu bylo k ohodnocení využití 

heuristiky reprezentativnosti použito právë porušení pravidla konjunkce. Procesní plynulost 

jako druhý heuristický atribut byla manipulována podobným způsobem jako v nëkterých 

dřívëjších výzkumech (Fox, 2006; Schwarz et al., 1991). Probandi mëli uvádët důvody pro to, 

že Linda je příslušníkem jedné konkrétní kategorie. Důvodů přitom bylo tolik, aby při 

vymýšlení důvodů byla prožívána procesní plynulost či neplynulost. Protože probandi po 

vymýšlení důvodů svëdčících pro příslušnost Lindy k dané kategorii také uvádëli, nakolik je 

pravdëpodobné, že Linda je příslušníkem této kategorie, bylo možné podle průmërného 

hodnocení pravdëpodobnosti příslušnosti k dané kategorii určit vliv procesní plynulosti na 

hodnocení příslušnosti ke kategorii. Protože pouze o probandech, kteří porušili pravidlo 
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konjunkce, lze tvrdit, že využili heuristiku reprezentativnosti, k ovëření využití obou heuristik 

bylo použito pouze hodnocení příslušnosti k této kategorii tëchto probandů. 

Kromë hlavní experimentální hypotézy popsané v předchozím odstavci, byl zjišťován vliv 

charakteristiky jedince na využití heuristik reprezentativnosti. Konkrétnë byl probandům 

zadán test kognitivní reflexe (Frederick, 2005) popsaný výše. Výsledky v nëm predikují 

například mezičasové rozhodování či vyhledávání rizika. Je také považován za test hodnotící 

tendenci používat systém 1 či systém 2, a tak je zajímavé zjistit, zdali mají výsledky v tomto 

testu vztah k porušení pravidla konjunkce v problému Linda. 

5.1 Metody 

5.1.1 Účastníci výzkumu a procedura 

Experimenty 1 a 2 byly zadávány v rámci jednëch materiálů, tj. účastníci výzkumu se 

v tëchto experimentech neliší. Materiály byly zadávány na internetu na serveru vyplnto.cz. 

Probandi byli ke studii získání kontaktem pomocí mailu a žádostí o účast ve studii umístënou 

na různých internetových stránkách týkajících se vzdëlávání. Celkovë materiály vyplnilo 55 

lidí, z nichž 16 bylo mužů. Počet probandů použitých v analýzách se mezi experimenty liší, 

neboť výsledky nëkterých účastníků výzkumu musely být vyřazeny, jak je uvedeno níže. 52 

probandů bylo studenty vysoké školy, 3 probandi byli absolventi vysoké školy. Vëk probandů 

sahal od 20 do 41 let, mediánový vëk byl 22 let. Žádná z tëchto charakteristik probandů 

nebyla dále zahrnuta do analýzy. 

V prvním experimentu byly rozřazeni probandi do tří skupin, ve druhém do dvou. Celkovë 

tedy existovalo šest forem materiálů, přičemž jeden z nich byl každému účastníkovi výzkumu 

náhodnë přidëlen. Toto znáhodnëní je příčinou nestejného počtu probandů v jednotlivých 

skupinách. 

V rámci materiálů byly nejprve zobrazeny otázky z prvního experimentu, následoval test 

kognitivní reflexe. Materiály pokračovaly otázkami z druhého experimentu a otázkami na 

pohlaví, vëk a studium. Nakonec byli probandi dotázáni na domnëlou hypotézu testovanou 

ve výzkumu, byla provedena kontrola týkající se druhého experimentu (popsaná v části 

týkající se experimentu 2) a nakonec byla dána probandům možnost zaslání výsledků testu 

kognitivní reflexe a výsledků a účelu studie.  
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Tři skupiny, do kterých byli účastníci v rámci experimentu 1 rozdëleni, jsou nazvány dále 

jako kontrolní, plynulá a neplynulá. Všechny tři skupiny dostaly v rámci otázek z prvního 

experimentu problém Linda popsaný výše. Všechny skupiny obdržely totožný popis Lindy a 

úkol seřadit 8 výroků týkajících se Lindy podle toho, nakolik jsou pravdëpodobné s ohledem 

na její popis. Plynulá a neplynulá skupina mëla navíc mezi popisem a seřazováním 8 výroků 

uvést jeden, resp. čtyři důvody, proč by mohla být Linda učitelka na základní škole. Kontrolní 

skupina žádné důvody neuvádëla. Do plynulé, kontrolní a neplynulé skupiny bylo náhodnë 

rozřazeno 12, 19 a 24 probandů. 

5.1.2 Materiály6 

Popis Lindy a osm výroků, které mëli probandi seřazovat, byly přeloženy autorem podle 

Tversky a Kahneman (1983). Přeložený popis lze nalézt výše, a tak zde již není znovu uveden. 

Probandi dostali úkol: „Seřaďte následující vëty podle toho, nakolik se vám zdají s ohledem 

na popis Lindy pravdëpodobné. (1-nejvíce pravdëpodobná, 8-nejménë pravdëpodobná)“. 

Jeden ze seřazovaných výroků byl upraven tak, aby byl pochopitelný pro české probandy. 

Čtyři výroky relevantní pro tento experiment jsou: 

Linda je učitelka na základní škole. (ZŠ) 
Linda je aktivní ve feministickém hnutí. (F) 
Linda je bankovní úřednice. (Ú) 
Linda je bankovní úřednice a je aktivní ve feministickém hnutí. (Ú&F) 

Podle pořadí výroku ZŠ byl hodnocen vliv uvádëní důvodů svëdčících pro to, že Linda je 

učitelka na základní škole, plynulou a neplynulou skupinou. Podle výroků Ú a Ú&F bylo 

hodnoceno porušení pravidla konjunkce. V případë, že byl výrok Ú&F hodnocen jako více 

pravdëpodobný než výrok Ú, porušil proband pravidlo konjunkce. Podobnë lze zjišťovat 

porušení pravidla konjunkce z výroků F a Ú&F. Nicménë v tomto případë by, pokud proband 

využívá heuristiky reprezentativnosti, k porušení pravidla konjunkce nemëlo dojít. Jako 

porušení pravidla konjunkce značící využití heuristiky reprezentativnosti je tedy dále 

označován pouze první případ vycházející ze srovnání výroků Ú a Ú&F. 

Plynulá a neplynulá skupina dostala ještë před řazením výroků za úkol uvést důvody, proč 

by mohla být Linda učitelkou na základní škole. Účelem této manipulace bylo ovlivnit 

hodnocení pravdëpodobnosti výroku ZŠ. Konkrétní počty výroků, které mëly probandi 

                                                           
6
 Celé znëní všech materiálů použitých v experimentech lze nalézt v příloze. 
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uvádët, byly určeny na základë pretestu a mëly za cíl vyvolat při uvádëní výroků procesní 

plynulost, resp. neplynulost.  

Pretest materiálů byl proveden stejnë jako samotný experiment na internetu pomocí 

serveru vyplnto.cz. Pretest vyplnilo 10 lidí, kteří se neúčastnili samotného experimentu. Ti 

obdrželi popis Lindy a následnë mëli uvést co nejvíce důvodů, proč by mohla být Linda 

učitelka na základní škole s tím, že není potřeba uvádët více než 5 důvodů. Dále byli probandi 

dotázáni, kolik důvodů bylo ještë snadné vymyslet a kolik důvodů již bylo obtížné vymyslet. 

Dva probandi uvedli vyšší počet důvodů, které bylo ještë snadné vymyslet, než počet 

důvodů, které bylo již obtížné vymyslet. Z analýzy byli tedy vyřazeni. Probandi průmërnë 

uvedli, že 2,1 (SD = 1,4) důvodu bylo ještë snadné vymyslet a 3,5 (SD = 1,7) bylo již obtížné 

vymyslet. Čtyři probandi přitom uvádëli, že ještë snadné bylo vymyslet 1 důvod, a tak byl 1 

důvod určen pro plynulou skupinu. Pro všechny probandy vyplňující pretest by bylo ještë 

snadné vymyslet tento počet důvodů. Pro neplynulou skupinu byly vybrány 4 důvody, které 

by bylo již tëžké vymyslet pro 6 z 8 účastníků pretestu. 

Test kognitivní reflexe obsahoval tři otázky, které byly již uvedeny výše. Jedna otázka byla 

upravena tak, aby odpovídala českému prostředí (dolary byly nahrazeny za koruny). Znëní 

otázek bylo také lehce přeformulováno z důvodu omezení plynoucího z možností zadávání 

otázek na serveru vyplnto.cz. Konkrétní znëní všech otázek lze nalézt v příloze. 

5.2 Výsledky 

5.2.1 CRT 

Průmërný výsledek v testu kognitivní reflexe byl 2,33 správných odpovëdí. Přitom 0, 1, 2, 

3 správné odpovëdi mëlo 7,3%, 12,7%, 20% a 60% probandů. Průmërný výsledek v této studii 

je vyšší než výsledek jakékoli studované populace ve výzkumech, které provedli Frederick 

(2005) a Guthrie, Rachlinski a Wistrich (2007). Ve výzkumu Fredericka mëli ze studentů 10 

různých škol nejlepší výsledky studenti Massachusetts Institute of Technology s průmërem 

2,18 správnë zodpovëzených otázek. Celkový průmër 3428 probandů byl v této studii 1,24 

správných odpovëdí. Ve výzkumu, který provedli Guthrie a kol., mëli floridští soudci 

průmërnë 1,23 odpovëdi správnë. 
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Podobnë jako ve výzkumu Fredericka i v této studii byly nejčastëjší chybné odpovëdi 

intuitivní odpovëdi (viz výše). Tyto chybné odpovëdi uvedlo u každé otázky přibližnë 20% 

probandů. Ostatní chybné odpovëdi se nevyskytovaly více než dvakrát. 

5.2.2 Úprava dat 

Dva z účastníků výzkumu z plynulé skupiny neuvedli žádný argument pro to, proč by 

mohla být Linda učitelkou na základní škole, a tak byli z následné analýzy vyřazeni. Podobnë 

jeden z probandů z neplynulé skupiny neuvedl žádný důvod a jeden uvedl pouze jeden 

důvod, a tak byli oba taktéž z další analýzy vyřazeni. Nëkolik dalších probandů z neplynulé 

skupiny uvedlo pouze tři důvody. Ti byli do analýzy zahrnuti, protože není důvod se 

domnívat, že experimentální manipulace na tyto probandy nepůsobila požadovaným 

způsobem. 

Protože je možné, že nëkteří probandi špatnë pochopili zadání a používali hodnotící škálu 

v obráceném smëru, byla vypočítaná pro všechny probandy korelace jimi uvedeného pořadí 

pravdëpodobnosti výroků s průmërným pořadím uvádëným probandy. Mediánová korelace 

byla r = 0,73. Pouze uvedené pořadí devíti probandů korelovalo negativnë s průmërným 

uvedeným pořadím. Protože by mohlo špatné pochopení zadání nëkterých probandů 

negativnë ovlivnit výsledky analýzy dat, byly určeny odlehlé hodnoty korelací uvedeného 

pořadí jednotlivými probandy s průmërným pořadím. Jako odlehlé honoty byly považovány 

takové korelace, které byly od dolního nebo horního kvartilu vzdáleny více než jedenapůl 

násobek interkvartilového rozpëtí. Celkem bylo takto určeno 5 odlehlých hodnot. Dvë 

z tëchto korelací (-0,86 a -0,77) byly s velkou pravdëpodobností zapříčinëny obrácením 

uvádëného pořadí probandem, a tak byly jejich odpovëdi přeskórovány na obrácenou škálu a 

v analýze dále použity. Zbylé tři odlehlé hodnoty mohly být zapříčinëny i jiným důvodem než 

použitím opačné škály (např. vyplňováním bez rozmyšlení), a tak byly výsledky odpovídajících 

účastníků výzkumu z analýzy vyřazeny. 

Žádná z odpovëdí na účel výzkumu nenaznačovala, že by nëkterý z probandů odhadl 

hypotézy testované v tomto experimentu, a tak z tohoto důvodu nebyl žádný z probandů 

z analýzy vyřazen. Celkem tedy byly do výsledné analýzy zahrnuty výsledky 48 probandů, 

přičemž v plynulé, kontrolní a neplynulé skupinë bylo nakonec 9, 18 a 21 probandů. Veškeré 

úpravy dat byly provedeny před započetím testování výzkumných hypotéz. 
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5.2.3 Porušení pravidla konjunkce 

Ze 48 probandů 34 porušilo pravidlo konjunkce, což je více než bychom mohli očekávat při 

náhodném odpovídání, p = 0,006, znaménkový test. Pravidlo konjunkce v tomto 

experimentu porušilo relativnë ménë probandů (71%) než ve výzkumu Tverského a 

Kahnemana (1983), kde pravidlo konjunkce při podobném zadání porušilo 88% účastníků 

studie. Přesto frekvence porušení pravidla konjunkce naznačuje využití heuristiky 

reprezentativnosti probandy. Probandi, kteří porušili pravidlo konjunkce, se nelišili výraznë 

ve výsledku v testu kognitivní reflexe od probandů, kteří pravidlo konjunkce neporušili (M = 

2,50, SD = 0,86, resp. M = 2,32, SD = 0,95), t(47) = 0,60, p = 0,55. 

Zda na porušení pravidla konjunkce mëla vliv skupina probanda bylo testováno 

Fisherovým exaktním testem. Neexistenci vlivu skupiny na porušení pravidla konjunkce nelze 

z dat vyvrátit, p = 0,38. Data tedy nesvëdčí pro to, že by plynulost či neplynulost při uvádëní 

důvodů svëdčících pro to, že je Linda učitelku základní školy, ovlivňovalo využití heuristiky 

reprezentativnosti v následujícím hodnocení pravdëpodobnosti příslušnosti k různým 

skupinám. To znamená, že případná neplynulost zažívaná při uvádëní důvodů nezmënila 

nikterak výraznë styl přemýšlení (cf. Alter et al., 2007). 

5.2.4 Využívání dvou heuristik zároveň 

První experiment mël především zjišťovat, zdali mohou lidé využívat při jednom úkolu 

současnë dvë odlišné heuristiky. Pro využití heuristiky reprezentativnosti svëdčí porušení 

pravidla konjunkce, a tak pro analýzu vlivu experimentální manipulace na hodnocení 

pravdëpodobnosti výroku ZŠ, byly použity pouze odpovëdi probandů, kteří pravidlo 

konjunkce porušili. Tëch bylo v plynulé, kontrolní a neplynulé skupinë 8, 13 a 13. Průmërné 

hodnocení pravdëpodobnosti výroku ZŠ probandy, kteří porušili pravidlo konjunkce, lze 

nalézt v tabulce 1. Analýza variance neukázala vliv skupiny na hodnocení pravdëpodobnosti 

tohoto tvrzení F(2, 31) < 1. Výsledky experimentu tedy nesvëdčí pro to, že probandi používali 

při hodnocení pravdëpodobnosti tvrzení dvë heuristiky současnë. Navíc se neukázal ani vliv 

experimentální manipulace na hodnocení pravdëdpobnosti výroku ZŠ v případë, že byli do 

analýzy zahrnuti všichni probandi, nikoli pouze ti, kteří porušili pravidlo konjunkce, F(2, 45) < 

1. To naznačuje, že probandi pro toto hodnocení nevyužívali plynulost jako heuristický 

atribut. 
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Tabulka 1 
Průměrné hodnocení, že Linda je učitelka na ZŠ 

Skupina n M SD 

Plynulá 8 4,88 2,53 
Kontrolní 13 5,00 2,16 
Neplynulá 13 4,31 1,97 

5.2.5 Statistická síla 

Nenalezení statisticky signifikantních efektů samozřejmë nemusí být způsobeno 

neexistencí efektu, ale malou sílou testů. Vskutku v tomto experimentu je síla testů velkým 

problémem z důvodu nedostatečného množství probandů. Při množství probandů v této 

studii by pro sílu 1-β = 0,8 při standardní hladinë významnosti α = 0,05 byl potřeba efekt o 

velikosti d = 0,91 v případë t-testu a f = 0,46 a f = 0,56 pro 48, resp. 34 probandů v případë 

analýzy variance7. V případë t-testu i analýzy variance se jedná dle Cohena (1992) o velký 

efekt. Vzhledem k tomu, že takovouto velikost efektu nelze ani v jednom případë očekávat, 

mají testy hypotéz v tomto experimentu nedostatečnou sílu. Z tohoto důvodu je nezamítnutí 

nulových hypotéz tëžko interpretovatelné (Cohen, 1994; Loftus, 1996; Rosnow & Rosenthal, 

1989).  

5.3 Diskuse 

V prvním experimentu se projevilo porušení pravidla konjunkce podobnë jako v jiných 

experimentech využívajících stejný úkol. Frekvence porušení pravidla konjunkce se nelišila 

mezi experimentálními skupinami. Nebyl nalezen vliv experimentální manipulace na 

hodnocení pravdëpodobnosti výroku ZŠ. Vztah mezi výsledky v testu kognitivní reflexe a 

porušením pravidla konjunkce se také neprojevil. 

Míra porušení pravidla konjunkce byla nižší než v dříve provedeném výzkumu Tverského a 

Kahenmana (1983). Podobnë výsledky v testu kognitivní reflexe byly lepší než ve studii 

Fredericka (2005). Obojí ukazuje, že probandi v této studii mohou mít z nëjakého důvodu 

vyšší tendenci využívat při usuzování systém 2. Důvodem může být odlišná charakteristika 

populace. Probandi se zúčastnili dobrovolnë výzkumu nazvaného jako „Výzkum usuzování“, a 

tak je možné, že tato sebeselekce vedla k odlišné charakteristice probandů. Nicménë je také 

možné, že k vyššímu používání systému 2 mohla přispët experimentální procedura. Materiály 

                                                           
7
 Pro jednoduchost byly tyto velikosti efektu počítány pro skupiny obsahující stejné množství probandů. Ve 

skutečnosti by tedy potřebná velikost efektu musela být vyšší. 
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se skládaly z více úkolů zamëřujících se na usuzování a v nëkterých byla možná logicky 

chybná odpovëď. Při objevení prvního takovéhoto úkolu mohli probandi být následnë u 

dalších úkolů obezřetnëjší. Proti tomuto vysvëtlení nicménë svëdčí, že probandi v tomto 

experimentu vykazovali lepší výsledky než probandi v předchozích výzkumech již v prvním 

takovémto úkolu. Toto vysvëtlení by také implikovalo vztah mezi provedením chyby 

v jednom úkolu (proušení pravidla konjunkce) a v úkolech následujících (test kognitivní 

reflexe). Takovýto vztah nebyl nalezen. 

Vzhledem k tomu, že se neprojevil vliv experimentální manipulace ani při zahrnutí všech 

probandů do analýzy, lze test hlavní experimentální hypotézy tëžko interpretovat. Přestože 

je možné, že se hodnocení výroku ZŠ nelišilo mezi experimentálnimi skupinami u probandů 

porušujících pravidlo konjunkce z toho důvodu, že lidé nepoužívají dva heuristické atributy 

zároveň, je také možné, že tato absence efektu mohla být způsobena pouze tím, že 

experimentální manipulace byla nedostatečná. Dále nebyla provedena kontrola manipulace, 

a tak není zřejmé, zdali pro probandy, kteří mëli uvést 4 důvody, byl úkol skutečnë tëžký a 

pro probandy, kteří mëli uvést 1 důvod, byl úkol skutečnë jednoduchý. V pretestu materiálů 

byla sice náročnost uvádëní důvodů zjišťována, nicménë pretest nedává jednoznačnou 

odpovëď na to, nakolik obtížné jednotlivé úkoly pro probandy jsou. Kromë tëchto problémů 

dále zhoršuje interpretovatelnost výsledků nedostatečná statistická síla, která je již popsaná 

výše. 

Kromë nedostatečné statistické síly by mohlo být možné považovat za slabinu studie 

taktéž využití internetu při získávání dat. Nicménë výzkum provádëný na internetu je 

používán stále častëji a mnoho námitek vůči nëmu se ukazuje jako neopodstatnëných 

(Gosling, Vazire, Srivastava & John, 2004). Podobné nálezy, které jsou získávány tradičními 

metodami, se projevují i ve výzkumu provádëném na internetu (Buhrmester, Kwang & 

Gosling, 2011; Gosling et al., 2004; McGraw, Tew & Williams, 2000), což dokládá i porušení 

pravidla konjunkce v této studii. Studie na internetu mají samozřejmë své možné nevýhody. 

Může se projevit například zkreslení dané vzorkem účastníků výzkumu (Kraut et al., 2004), 

což je možné, že bylo v experimentu 1 příčinou menší chybovosti probandů. Hlavní hypotéza 

se však týkala vlivu manipulace, která se lišila podle náhodného přiřazení do experimentální 

skupiny. Případnë nalezený efekt tak nelze vysvëtlit pouze vzorkem probandů, i když ten 

může mít vliv na jiné výsledky výzkumu, jak již bylo napsáno výše. Zadávání materiálů pomocí 
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internetu by tak nemëlo snižovat interní validitu, i když může snižovat reprezentativnost 

vzorku. Proti nëkterým nevýhodám zadávání materiálů pomocí internetu se lze také pojistit. 

Potenciálním problémem může být vícenásobná účast jednoho človëka ve výzkumu (Gosling 

et al., 2004). Ve zde popisovaném experimentu byla dána probandům na konci materiálů 

možnost zadat svoji e-mailovou adresu pro následné zaslání výsledků v testu kognitivní 

reflexe a výsledků a účelu studie. Pouze 6 z 55 probandů této možnosti nevyužilo. E-mailové 

adresy zbývajících 49 se lišily, což silnë naznačuje, že data byla získána skutečnë od 

unikátních jedinců. Vysoká míra zájmu o výsledky studie a testu kognitivní reflexe zároveň 

svëdčí pro motivovanost účastníků, jejíž nedostatek je nëkdy považován za další 

z potenciálních nevýhod internetových studií (Gosling et al., 2004). Při zadávání materiálů, 

které neprobíhá u všech probandů současnë, což je i případ zadávání materiálů po internetu 

způsobem, který byl využit v tomto experimentu, je také možná vzájemná komunikace mezi 

probandy, která může ovlivnit výsledky. Protože se ukazuje, že žádost probanda u 

nepředávání informací ostatním potenciálním účastníkům studie výraznë snižuje četnost 

tohoto chování (Edlund, Sagarin, Skowronski, Johnson & Kutter, 2009), na závër materiálů 

byla takováto žádost zahrnuta. Možné nevýhody internetových studií zde shrnuté byly 

převáženy výhodami, mezi které patří potenciálnë vyšší množství probandů, nižší náročnost 

na sbër dat a absence vlivu experimentátora (Barnes & Rosenthal, 1985; Gosling et al., 2004; 

Rosenthal, 1964; Rosenthal & Fode, 1963). 

V budoucích výzkumech je možné odstranit nëkteré ze zmínëných problémů. Je tedy 

možné replikovat studii s vyšším množstvím probandů. Do materiálů je možné zahrnout 

kontrolu manipulace v podobë dotazu na obtížnost vymýšlení důvodů pro výrok ZŠ. Způsob 

ovëřování využití dvou heuristických atributů zároveň lze taktéž v nastávajících studiích 

pozmënit. Lze totiž argumentovat, že i probandi, kteří porušili pravidlo konjunkce nevyužívali 

heuristiku reprezentativnosti, ale že porušení pravidla konjunkce bylo u nëkterých z nich 

způsobeno pouze náhodným odpovídáním. Tento argument by nicménë navíc vyžadoval, že 

probandi odpovídali náhodnë při hodnocení pravdëpodobnosti výroků Ú a Ú&F, nikoli však 

výroku ZŠ. Jako doplňující způsob ovëřování využití dvou heuristik zároveň však může sloužit 

ještë ovëření hypotézy, že hodnocení výroku ZŠ se liší mezi skupinami, ale korelace 

hodnocení pravdëpodobnosti všech výroků s podobností Lindy k typickému příslušníkovi 

kategorie se mezi skupinami neliší. Možnost využívání dvou heuristických atributů v rámci 
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jednoho úsudku lze také testovat pomocí jiných problémů. Lze tedy například vymyslet 

problém, kde bude manipulováno procesní plynulostí a afektem a zjišťován vliv tëchto 

manipulací na hodnocení rizika. Pokud by byly využívány oba heuristické atributy zároveň, 

pak by efekt kombinované manipulace byl vyšší než oba efekty jednotlivých manipulací. 

První experiment nenaznačil možnost využívání více heuristických atributů v rámci 

jednoho úsudku. Z absence významného efektu v této studii nicménë díky nedostatečné 

statistické síle nelze usuzovat na jeho obecnou neexistenci. Možnost využívání dvou heuristik 

v jednom úsudku je tak třeba ovëřit v budoucích studiích. 

6. Experiment 2 

Model heuristického usuzování Kahnemana a Fredericka popisuje proces, kterým 

heuristický úsudek probíhá, ale nevënuje se více způsobu, jakým je spjatý heuristický a cílový 

atribut. Možností je přitom více. Vztah mezi heuristickým a cílovým atributem může být 

naučený pouhou asociací (Morewedge & Kahneman, 2010) nebo může být dán vëdomou 

teorií (Mitchell, De Houwer & Lovibond, 2009). Nicménë vztah může být složitëjší a může být 

ovlivnën například vlastnostmi objektu, jehož se týká cílový atribut (Galak & Nelson, 2011), 

primingem typu přemýšlení (Tsai & Thomas, 2011), náladou (de Vries et al., 2010) atd. 

Nëkolik výzkumů již studovalo vliv různých manipulací na vztah mezi heuristickým a cílovým 

atributem. Část z tëchto výzkumů studovala teorie týkající se vztahu heuristického a cílového 

atributu. V nich se prokázal efekt manipulace tëchto teorií na vliv heuristického atributu na 

úsudek (Briñol et al., 2006; Cho & Schwarz, 2008; Winkielman & Schwarz, 2001). Jiná studie 

ukázala podobný vliv již zastávané teorie (Miele et al., 2011). Další studie zjsitily, že učení 

opačného vztahu mezi heuristickým a cílovým atributem, než je bëžný, vede ke snížení 

(Thomas & Morwitz, 2009) či obrácení (Unkelbach, 2006, 2007) vlivu heuristického atributu 

na úsudek. Ukazuje se tedy, že heuristiky jsou značnë flexibilní, a heuristický atribut nemusí 

mít vždy stejný vliv na cílový atribut. Experiment 2 testoval, zdali může zmënit vliv 

heuristického atributu na úsudek priming vztahu mezi heuristickým a cílovým atributem. 

Cílovým atributem, kterého se týkal úkol využitý v experimentu 2, bylo hodnocení rizika. 

Ohodnotit riziko je komplexní problém, a tak mají na hodnocení rizika vliv nerelevantní 

manipulace (Yamagishi, 1997) a lidé při nëm využívají různá zjednodušení (Loewenstein, 

Weber, Hsee & Welch, 2001; Slovic, 1987). Více zkoumané bylo již využití afektivní heuristiky 
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při hodnocení rizika (Finucane et al., 2000; Slovic et al., 2004; Slovic & Peters, 2006; van 

Gelder, de Vries & van der Pligt, 2009). Při hodnocení rizika se ale objevil také vliv procesní 

plynulosti, přičemž lidé hodnotí plynulé objekty jako ménë nebezpečné (Song & Schwarz, 

2009). Tohoto vztahu bylo využito v experimentu 2. Zkoumán byl tedy efekt prmingu na vliv 

plynulosti na hodnocení rizika. 

Priming může mít různé formy, jako jsou procedurální priming, priming cílů, priming 

nastavení mysli, konceptuální priming nebo percepční priming (Bargh, 2006; Bargh & 

Chartrand, 2000; Förster, Liberman & Friedman, 2009; Tulving & Schacter, 1990). Priming 

použitý v této studii má lehce odlišnou podobu, než jaká je obvyklá. Účelem je totiž priming 

vztahu mezi dvëma atributy objektů. Konkrétnë se pak jedná o priming vztahu plynulosti a 

rizika. U kontrolní skupiny byl priming zamëřen na vztah, který byl dříve nalezen, tj. mezi 

plynulostí a bezpečím a neplynulostí a rizikem. U experimentální skupiny byla snaha v mysli 

zpřístupnit vztah obrácený, tj. plynulost a riziko a neplynulost a bezpečí. Je třeba zmínit, že 

se nejedná o typický způsob primingu. Nicménë existují důvody, proč se lze domnívat, že by 

mohl i tento komplexní způsob primingu fungovat. Priming nastavení mysli (např. Golwitzer, 

Heckhausen & Steller, 1990) podobnë jako zde postulovaný způsob primingu funguje na 

abstraktní úrovni. Nevëdomé párování objektů s emočnë zabarveným stimulem vede 

k odlišné motivaci k získáni objektu (Aarts et al., 2010), což ukazuje, že asociace lze aktivovat 

i nevëdomë. Nevëdomé procesy jsou také značnë flexibilní a komplexní (Eitam, Hassin & 

Schul, 2008; Stapel & Koomen, 2006). Nedávno byla také popsána nevëdomá pracovní 

pamëť (Hassin, Bargh, Engell & McCulloch, 2009), na jejíž bázi by mohl postulovaný způsob 

primingu spočívat. Nejdůležitëjší důvod však je, že podobná aktivace asociací 

pravdëpodobnë neustále nevëdomë probíhá v závislosti na stimulech v okolí (Bar, 2007; 

Cesario, Plaks, Hagiwara, Navarrete & Higgins, 2010). Použitý způsob primingu tak není 

daleko od bëžného kognitivního procesu. 

Pro priming vztahu byl použit úkol, který byl popsán jako test tvořivosti a v nëmž mëli 

probandi vymýšlet vëty obsahující slova uvedená v zadání. V každé vëtë mëli přitom použít 

dvë zadaná slova, která byla spárována tak, aby primovala vztah mezi plynulostí a rizikem, 

jak bylo zmínëno výše. Experimentální skupina tak mëla vytvářet vëty obsahující plynulé 

slovo a slovo spjaté s rizikem či neplynulé slovo a slovo spjaté s bezpečím. U kontrolní 
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skupiny bylo párování obrácené. Tento způsob primingu mël vést k zamëření pozornosti na 

páry slov bez vëdomé realizace účelu prezentace konkrétních slov. 

Druhý experiment byl tedy zamëřen na flexibilitu vztahu heuristického a cílového 

atributu. Oproti předchozím experimentům zamëřeným na toto téma využíval subtilní 

experimentální manipulace. Zatímco Unkelbach (2006, 2007) využíval k zmënë smëru vlivu 

heuristického atributu na cílový atribut relativnë náročné a dlouhé učení, tento experiment 

se snažil pouze zjistit, zdali je možné minimální manipulací ovlivnit velikost působení 

heuristického atributu na cílový. Pokud by toto bylo možné, ukázalo by se, že se heuristiky 

mohou snadno přizpůsobovat kontextu. Stávající experiment samozřejmë nemůže zjsitit 

proces, na jehož bázi by toto přizpůsobení fungovalo, jedná se pouze o první krok, který má 

pouze podpořit možnost jeho existence. 

6.1 Metody 

6.1.1 Účastníci výzkumu a procedura 

Účastníci výzkumu byli v druhém experimentu totožní jako v prvním. Pořadí zadávání 

materiálů a charakteristiky probandů jsou popsány v metodách experimentu 1. V rámci 

materiálů z druhého experimentu byly zadány účastníkům výzkumu 3 úkoly. V prvním z nich 

bylo probandům řečeno, že mají vyplnit test tvořivosti. Ve skutečnosti se jednalo o 

experimentální manipulaci a domnëlý test tvořivosti mël dvë různé formy. Úkolem probandů 

bylo tvořit vëty z dvojic slov, které obdrželi. Dvojic bylo 6 a probandům bylo řečeno, že mají 

napsat 6 vët, přičemž každá má obsahovat jednu dvojici slov. Tyto vëty přitom mëly mít 

maximálnë 7 slov a v zadání úkolu bylo napsáno, že bude hodnocena jejich originalita a 

kreativita. Dle experimentální manipulace se lišily konkrétní dvojice slov. U první skupiny, 

která bude dále nazývána obrácená, byly dvojice slov spárovány tak, aby slova snadno 

vyslovitelná byla vždy ve dvojici se slovy spjatými s rizikem a slova špatnë vyslovitelná byla ve 

dvojici se slovy spjatými s bezpečím. Druhá skupina obdržela dvojice obsahující tatáž slova, 

která byla nicménë spárována tak, že slova snadno vyslovitelná byla vždy ve dvojici se slovy 

spjatými s bezpečím a slova špatnë vyslovitelná byla ve dvojici se slovy spjatými s rizikem. 

Obrácená skupina tedy obdržela dvojice slov, které mëly sloužit jako priming vztahu 

neplynulosti s bezpečím a plynulosti s nebezpečím, tj. obráceného stavu než, který byl 

v dřívëjších experimentech nalezen. Dvojice slov, která obdržela kontrolní skupina, sloužily 
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jako priming vztahu, který byl již dříve pozorován i bez vlivu primingu. Do obrácené skupiny 

bylo náhodnë rozřazeno 27 probandů a do kontrolní skupiny 28 probandů. 

Hned následující otázka ve vyplňovaných materiálech po domnëlém testu tvořivosti bylo 

hodnocení potravinových aditiv s ohledem na to, nakolik jsou škodlivá. Polovina 

z potravinových aditiv byla přitom relativnë snadno vyslovitelná a polovina relativnë špatnë 

vyslovitelná. Odpovëdi v tomto úkolu sloužily jako závislá promënná při testování 

experimentálních hypotéz. 

Poslední otázka v materiálech, která se týkala experimentu 2, mëla za cíl ovëřit, zdali se 

test tvořivosti nelišil mezi skupinami v obtížnosti. Pokud by tomu tak bylo, vliv 

experimentální manipulace by mohl být přičítán právë odlišné obtížnosti domnëlého testu 

tvořivosti a nikoli vlivu primingu. Odlišná obtížnost testu tvořivosti by totiž ovlivnit využití 

systému 1 a 2 (Alter et al., 2007). 

6.1.2 Materiály 

Materiály v experimentu 2 byly pretestovány stejnými probandy jako materiály 

v experimentu 1. Deset lidí v pretestu materiálů hodnotilo na pëtistupňové škále, nakolik je 

58 různých slov snadno vyslovitelných (1 – velmi snadno, 5 – velmi tëžko) a nakolik jsou 

stejná slova spjatá s bezpečím nebo rizikem (1 – velmi spjaté s bezpečím, 5 – velmi spjaté 

s rizikem). Dle průmërného hodnocení byla vybrány 3 slova, která byla hodnocena jako 

nejsnadnëji vyslovitelná (M = 1,07) a zároveň byla hodnocena jako průmërnë spjatá 

s bezpečím a rizikem (M = 2,77), 3 slova, která byla hodnocena jako nejhůře vyslovitelná (M 

= 2,87) a zároveň byla hodnocena jako průmërnë spjatá s bezpečím a rizikem (M = 2,80). Do 

páru k tëmto slovům byla vybrána 3 slova taková, která byla hodnocena jako nejvíce spjatá 

s rizikem (M = 4,5) a zárovneň byla hodnocena jako průmërnë snadno vyslovitelná (M = 

1,60)8, a 3 slova, která byla hodnocena jako nejvíce spjatá s bezpečím (M = 1,47) a zároveň 

průmërnë snadno vyslovitelná (M = 1,50). Vybraná slova lze nalézt stejnë jako ostatní 

materiály v příloze. Dvanáct vybraných slov bylo následnë spárováno dle experimentální 

                                                           
8
 U hodnocení, nakolik jsou slova snadno vyslovitelná, si lze povšimnout, že jako průmërnë snadno vyslovitelná 

byla vybrána slova, která byla hodnocena na škále výraznë blíže jednomu konci škály než druhému. Stejnë tak 
slova, která byla vybrána jako nejhůře vyslovitelná byla ve skutečnosti hodnocena průmërnë čísly přibližnë 
uprostřed škály. To samozřejmë mohlo mít vliv na úspëšnost experimentální manipulace. Nicménë je také 
možnost, že příčinou tohoto hodnocení vyslovitelnosti slov mohlo být předchozí hodnocení potravinových 
aditiv na stejné škále. Potravinová aditiva přitom byla slova značnë delší a probandi se s nimi nikdy nesetkali na 
rozdíl od slov vybíraných do domnëlého testu tvořivosti. 
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skupiny tak, že pro obrácenou skupinu bylo ve dvojici vždy slovo patřící mezi nejhůře 

vyslovitelná se slovem patřícím mezi slova nejvíce spjatá s bezpečím (např. neolemovaný – 

domov) a slovo patřící mezi nejlépe vyslovitelná se slovem patřícím mezi slova nejvíce spjatá 

s rizikem (např. kolo – infarkt). Pro obrácenou skupinu byly páry vytvořeny opačnë, tj. 

snadno vyslovitelná slova byla spárována se slovy spjatými s bezpečím (např. kolo – domov) 

a špatnë vyslovitelná slova byla spárována se slovy spjatými s rizikem (např. neolemovaný – 

infarkt). Takto vytvořené dvojice slov byly použity v úkolu, který je již popsán v sekci 

„procedura a účastníci výzkumu“. 

V experimentu bylo testováno, jestli priming domnëlým testem tvořivosti může mít vliv na 

vztah mezi procesní plynulostí (vyslovitelností) a hodnocením rizika (škodlivosti látek). Ke 

zjištëní vztahu mezi procesní plynulostí a hodnocením rizika sloužil úkol, v nëmž mëli 

probandi hodnotit škodlivost vymyšlených potravinových aditiv. Tento úkol byl převzat 

z výzkumu, který provedli Song a Schwarz (2009, studie 1). Konkrétní znëní úkolu bylo: 

„Představte si, že čtete informace na obalech potravin. Odpovëzte prosím, nakolik si myslíte, 

že jsou následující potravinová aditiva uvedená na obalech potenciálnë škodlivá. Pokud látky 

neznáte, odhadnëte odpovëď na základë vašeho dojmu. (1-velmi bezpečné, 5-velmi 

škodlivé)“. Názvy zmínëných potravinových aditiv byly převzaty ze stejného výzkumu. 

Všechny názvy mëly 12 písmen a byly vybrány tak, že polovina z nich byla špatnë vyslovitelná 

(např. Galptratebuz) a druhá polovina byla dobře vyslovitelná (např. Fastinorbin). 

Vyslovitelnost názvů ovëřovali v pretestu Song a Schwarz, nicménë vzhledem k tomu, že 

nëkolik názvů muselo být lehce upraveno, aby odpovídalo češtinë, a česká výslovnost se 

může lišit od anglické, probandi ve výše zmiňovaném pretestu hodnotili taktéž výslovnost 

deseti názvů vymyšlených potravinových aditiv. V pretestu se potvrdila odlišná vyslovitelnost 

názvů potravinových aditiv použítých ve výzkumu Song a Schwarze. Probandi hodnotili 

vyslovitelnost na pëtistupňové škále (1 – velmi snadno, 5 – velmi tëžko) tak, že stejná slova 

byla hodnocena jako špatnë vyslovitelná v pretestu jako ve zmiňované studii. Průmërné 

hodnocení nesnadnosti vyslovitelnosti všech „neplynulých“ názvů bylo tedy vyšší (od 2,8 po 

4,5) než všech „plynulých“ (od 1,8 po 2,2). V experimentu 2 byly tedy použity všechny názvy 

aditiv použitých ve zmiňovaném dříve provedeném výzkumu. 
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K ovëření, zdali se nelišila obtížnost domnëlého testu tvořivosti, sloužila otázka: „Jak tëžké 

pro vás bylo vytvářet vëty v testu tvořivosti? (1-velmi snadné, 5-velmi tëžké)“. Ta byla 

umístëna ke konci výzkumných materiálů. 

6.2 Výsledky 

6.2.1 Úprava dat 

Všichni probandi uvedli všech 6 vët v domnëlém testu tvořivosti. Spárovana slova, která 

sloužila jako experimentální manipulace, použili všichni účastníci studie vždy ve stejnë vëtë. 

Šest probandů uvedlo alespoň dvë vëty o více než 7 slovech. Z tohoto důvodu nebyly 

nicménë z analýzy vyřazeni. 

Při hodnocení škodlivosti potravinových aditiv použilo 12 probandů u všech názvů stejné 

hodnocení. Z následující analýzy byli tedy vyřazeni. Dva účastníci studie na otázku týkající se 

účelu výzkumu odpovëdëli, že zkoumá vliv zvukomalebnosti slov. Z analýzy byli taktéž 

vyřazeni, protože z části odhadli testovanou hypotézu. Odpovëď žádného z probandů 

nicménë nenaznačovala, že by nëkdo spojoval test tvořivosti s následným hodnocením 

škodlivosti potravinových aditiv. Priming domnëlým testem tvořivosti byl tedy 

pravdëpodobnë dostatečnë subtilní na to, aby zůstal neodhalen. 

Podobnë jako v experimentu 1 i u hodnocení škodlivosti potravinových aditiv byla 

spočítána korelace hodnocení škodlivosti jednotlivých aditiv každého z probandů 

s průmërným hodnocením škodlivosti za účelem kontroly, zdali negativní korelace hodnocení 

škodlivosti nëkterého z probandů s průmërným hodnocením nenaznačuje použití obrácené 

hodnotící škály. Korelace byly v rozsahu od r = -0,31 po r = 0,70, mediánová korelace mëla 

hodnotu 0,27. Odlehlé hodnoty byly zjišťovány stejným postupem jako v experimentu 1. 

Žádná odlehlá hodnota nebyla nalezena, a tak z tohoto důvodu nebyla tedy data od žádného 

z probandů vyřazena.  

Dohromady bylo tedy v experimentu 2 z analýzy vyřazeno 14 probandů, při testování 

hypotéz byla tedy použita data od zbývajících 41 lidí. V obrácené skupinë zůstalo 20 

probandů a v kontrolní skupinë 21 probandů. Veškeré úpravy dat probëhly před testováním 

experimentálních hypotéz.     
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6.2.2 Obtížnost testu tvořivosti 

Průmërné hodnocení obtížnosti domnëlého testu tvořivosti se nelišilo významnë mezi 

obrácenou (M = 2,50, SD = 1,19) a kontrolní (M = 2,67, SD = 0,91) skupinou, t(39) = 0,50, p = 

0,62. Vnímaná obtížnost testu tvořivosti nebyla tedy dále v analýze brána v potaz. 

6.2.3 Hodnocení rizika 

Vliv experimentální manipulace a vyslovitelnosti názvů potravinových aditiv na hodnocení 

jejich škodlivosti byl analyzován pomocí smíšené analýzy variance s experimentální skupinou 

jako mezisubjektovým faktorem, vyslovitelností jako vnitrosubjektovým faktorem a 

průmërnou hodnocenou škodlivostí9 jako závislou promënnou. Výsledky ukázaly signifikantní 

efekt vyslovitelnosti, F(1, 39) = 4,28, p = 0,045, parciální η2 = 0,10. Žádný z dalších efektů 

(experimentální skupina, experimentální skupina*vyslovitelnost) nebyl signifikantní, Fs(1, 39) 

< 1. Nalezený efekt vyslovitelnosti replikuje nález v předchozím výzkumu Song a Schwarze 

(2009). Nepotvrdil se nicménë testovaný efekt primingu na velikost vlivu vyslovitelnosti na 

hodnocení škodlivosti. Průmërné hodnocení škodlivosti u obou experimentálních skupin a 

různých vyslovitelností názvů aditiv lze vidët na obrázku 1. 

Pro zhodnocení vztahu výsledku v testu kognitivní reflexe a využití plynulosti názvu pro 

hodnocení škodlivosti potravinového aditiva byl vypočítán pro každého probanda rozdíl mezi 

průmërným hodnocením škodlivosti aditiv s špatnë a dobře vyslovitelnými názvy (kladné 

hodnoty značí vyšší hodnocení škodlivosti aditiv se špatnë vyslovitelnými názvy). Dále byl 

vypočítán Spearmanův korelační koeficient pro tento rozdíl a výsledky v testu kognitivní 

reflexe. Nebyl nalezen signifikantní vztah mezi tëmito dvëma promënnými, ρ(39) = 0,07, p = 

0,66. 

                                                           
9
 Průmërná hodnocená škodlivost je průmërem z hodnocení škodlivosti pro 5 potravinových aditiv z dané 

skupiny (se špatnë vyslovitelnými názvy, resp. s dobře vyslovitelnými názvy). 
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Obrázek 1 
Vztah průměrného hodnocení škodlivosti potravinových aditiv a vyslovitelnosti jejich  

názvů s ohledem na experimentální skupinu 

 
Poznámka: Úsečky znázorňují standardní chybu průmërů. 

6.2.4 Statistická síla 

Hlavní testovaná hypotéza se týkala vlivu experimentální manipulace na průmërné 

hodnocení škodlivosti aditiv s dobře a špatnë vyslovitelnými názvy. Nulovou hypotézu se 

nepodařilo vyvrátit, což je podobnë jako v experimentu 1 tëžko interpretovatelné. Z tohoto 

důvodu byla provedena analýza síly testu i v tomto případë. Pro zjednodušení nebyla 

provedena analýza statistické síly pro smíšenou analýzu variance použitou při analýze 

výsledků, ale pro jednodušší test, kterým by bylo taktéž možné experimentální hypotézu 

ovëřovat. Konkrétnë by bylo možné ovëřovat hypotézu na rozdílech mezi průmërným 

hodnocením škodlivosti aditiv s dobře a špatnë vyslovitelnými názvy (tohoto rozdílu bylo 

využito u testování vztahu výsledků v testu kognitivní reflexe a vlivu vyslovitelnosti názvu 

aditiva na hodnocení jeho škodlivosti) pomocí t-testu. Při množství probandů v této studii by 

v případë využití t-testu byl potřeba pro sílu 1-β = 0,8 při standardní hladinë významnosti α = 

0,05 efekt o velikosti d = 0,90. Znovu lze vidët, že tento efekt je vëtší, než bychom při použité 

manipulaci mohli očekávat, a tak mël i experiment 2 nedostatečnou sílu pro objevení efektu, 
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který bychom mohli při dané manipulaci předpokládat. Opët tedy nelze činit z výsledků 

experimentu jednoznačné závëry. 

6.3 Diskuse 

Experiment 2 replikoval výsledky studie Song a Schwarze (2009). Stejnë jako v jejich studii, 

i v této se projevil vliv vyslovitelnosti názvu potravinového aditiva na hodnocení jeho 

škodlivosti. Nicménë se neprojevil žádný efekt experimentální skupiny. Priming vztahu mezi 

heuristickým atributem a cílovým atributem se tedy neprojevil v následném úsudku 

využívající substituci tëchto atributů. Absence vlivu experimentální manipulace přitom nelze 

vysvëtlit tím, že by probandi heuristický atribut při úsudku nevyužívali vůbec. Stejnë jako 

v předchozím experimentu, ani v tomto nemël výsledek v testu kognitivní reflexe výrazný vliv 

na využívání heuristického usuzování. 

Experimentální manipulace se neukázala jako dostatečnë silná pro to, aby se projevil její 

efekt. Je nicménë třeba brát v zřetel statistickou sílu, která nebyla pro jiný efekt než velký 

dostatečná. Vzhledem k tomu, že se jednalo o subtilní manipulaci, je bohužel tëžké 

nezamítnutí nulové hypotézy interpretovat. Je možné, že manipulace je nedostatečná a 

priming nezpůsobuje zřetelný vliv na vztah mezi heuristickým a cílovým atributem. Nicménë 

takovýto závër nelze z výsledků experimentu jednoznačnë vyvozovat. 

Slabinou této studie byla statistická síla, jak bylo již popsáno. Nízký počet probandů 

nedovoluje činit z výsledků silné závëry. Problémy spjaté s zadáváním studie po internetu 

byly již popsány v diskusi k experimentu 1, a tak zde jsou zmínëny jen ty, které jsou specifické 

pro experiment 2. V tomto experimentu se projevil jeden z problémů, který byl již dříve 

identifikován a zkoumán u internetových studií. Tím je „proklikávání“ odpovëdí, tj. rychlé 

uvedení odpovëdí při vyplňování úkolu (Gosling et al., 2004; Stieger & Reips, 2010), či 

v tomto případë konkrétnë uvedení stejných odpovëdí pro všechny hodnocené potravinové 

doplňky. Probandi, kteří vykazovali toto chování, byli z analýzy vyřazeni, ale nelze 

jednoznačnë tvrdit, zdali odpovídání bez zamëření pozornosti na experimentální stimulus 

nebylo více rozšířené. To by mohlo zvyšovat variabilitu výsledků. V tomto kontextu je však 

nutné zmínit, že se experimentu projevil stejný efekt, jako již v dříve provedeném výzkumu, 

což svëdčí pro jistou spolehlivost dat. 
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Budoucí studie mohou využít podobné metodologie s vyšším množstvím probandů. Je 

také možné využít manipulace jiné heuristiky. Vzhledem k tomu, že se ukázal vliv učení na 

vztah heuristického a cílového atributu a nepotvrdil se zatím vliv primingu, je otázkou, 

nakolik musí být manipulace silná, aby se efekt významnëji projevil. Otázkou také je, jestli 

musí být odlišný vztah heuristického a cílového atributu přístupný vëdomë, nebo stačí i 

nevëdomá aktivace tohoto vztahu. Podoba primingu využitá v této studii není jedinou 

možnou. Již dříve se ukázal vliv primingu typu přemýšlení na heuristické usuzování (Tsai & 

Thomas, 2010). Je tedy možné testovat, zdali může ovlivnit heuristické usuzování podobným 

způsobem i jiný způsob primingu, jako konceptuální priming či priming cíle. 

Druhý experiment replikoval vliv vyslovitelnosti názvu na hodnocení rizkovosti. Vliv 

primingu opačného vztahu na velikost tohoto efektu se neprojevil. Pro budoucí studie 

zůstává vyřešit příčinu absence tohoto vlivu. 

7. Obecná diskuse 

Dva experimenty popsané v této práci mëly za cíl vyjasnit nëkteré dosud nezodpovëzené 

otázky v oblasti heuristického usuzování. V prvním z nich se projevilo porušení pravidla 

konjunkce v problému Linda. Hodnocení pravdëpodobnosti příslušnosti Lindy k jedné ze 

skupin nebylo nicménë ovlivnëno předchozím uvádëním argumentů pro odpovídající výrok. 

Nebyl tedy nalezen důkaz pro to, že usuzující mohou používat dvë heuristiky v rámci jednoho 

problému. V druhém experimentu byl ovëřován vliv primingu vztahu mezi heuristickým a 

cílovým atributem na úsudek týkající se škodlivosti potravinových aditiv. Přestože se projevil 

již dříve nalezený vztah mezi plynulostí názvu potravinového aditiva a hodnocením jeho 

škodlivosti, vliv primingu se neprokázal. Oba experimenty také zkoumaly vztah mezi 

výsledkem v testu kognitivní reflexe a heuristickým usuzováním. Ani v jednom se tento vztah 

neprokázal. 

Problémem obou studií byla především nedostatečná statistická síla, která zabraňuje 

učinëní silných závërů. V budoucích výzkumech na stejné téma je tak především nutné využít 

vëtšího vzorku probandů. Přínos experimentů tak je především metodologický. Otázky, které 

se experimenty snažily zodpovëdët, je vhodné dále zkoumat. Pokud by se potvrdila hypotéza 

ovëřovaná v prvním experimentu, ukázal by se model heuristického usuzování Kahnemana a 

Fredericka jako zjednodušující. V jejich pojetí heuristik je nahrazován cílový atribut 



50 

 

heuristickým atributem. Využití dvou heuristických atributů zároveň lze pomocí modelu 

Kahnemana a Fredericka tëžko vysvëtlit.  

Hypotéza druhého výzkumu v protikladu s modelem heuristického usuzování Kahnemana 

a Fredericka není. Pokud by se tato hypotéza ukázala jako správná, na heuristiky by bylo 

nutné pohlížet více jako na flexibilní nástroj usuzujícího. Dříve byl považován vztah mezi 

cílovým a heuristickým atributem jako fixní. Nedávné studie (Unkelbach, 2006, 2007) 

nicménë ukázaly, že tento vztah lze pomocí učení obrátit. Otázkou však stále je, zdali je třeba 

k obrácení tohoto vztahu extenzivního učení jaké bylo využito ve zmiňovaných studiích, nebo 

zdali lze obrácení vztahu dosáhnout i jinou ménë náročnou manipulací. Tento problém by 

bylo možné kromë zde využitého způsobu zkoumat například využitím úkolu, u nëhož se liší 

vztah mezi cílovým atributem a nëkterým heuristickým atributem s ohledem na kontext. 

Testovanou hypotézou by pak bylo, zdali se liší dopad manipulace heuristického atributu na 

úsudek s ohledem na kontext, v nëmž je úsudek provádën, či s ohledem na priming 

odpovídajícícho prostředí. Možné například je, že v nëkterém kontextu může být vztah mezi 

procesní plynulostí a rizikem opačný než ten, který byl zde popsán. V případë jaderných 

elektráren či katastrof by mohla být procesní plynulost způsobená známostí asociována 

s rizikem. Je tedy možné, že v kontextu tëchto oblastí bude vztah mezi procesní plynulostí a 

rizikem opačný než u potravinových aditiv, čehož by bylo možné využít ve zmiňovaném 

úkolu. 

Zda ke zmënë vztahu mezi heuristickým a cílovým atributem může vést subtilní 

manipulace, jak bylo testováno v druhém exprimentu, má význam i s ohledem na to, nakolik 

lze považovat heuristiky za automatické a intuitivní. Není zatím zřejmé, zdali vztah mezi 

heuristickým a cílovým atributem je vëdomë lidem přístupný, či nikoli. Unkelbach ukázal, že 

lze tento vztah obrátit, nicménë netestoval, zdali se pomocí tréninku, který používal, 

nezmënil také vëdomý názor na vztah mezi heuristickým a cílovým atributem. Trénink, který 

použil, také nevylučuje, že lidé získali vëdomou představu o trénovaném vztahu, kterou 

následnë použili při úsudku. V tomto případë by se nejednalo o využití – a pozmënëní – 

heuristiky využívající systém 1.  

Současné využití dvou heuristik v jednom úsudku, které zde bylo probrané, je jen jednou 

z podob kombinace heuristik. Další možná kombinace je taková, že jeden cílový atribut, na 

který je usuzováno pomocí substituce atributů, je následnë sám použit jako atribut 
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heuristický. V takovémto případë se nejedná o paralelní použití dvou heuristik, ale použití 

sériové. Příkladem odvozeným z výsledků dřívëjších výzkumů může být využití námahy 

(Kruger et al., 2003) či procesní plynulosti (Alter & Oppenheimer, 2008a) jako heuristického 

atributu při úsudku na hodnotu objektu a následný úsudek z hodnoty objektu na jeho 

vzácnost (Dai et al., 2008). Tento způsob kombinování heuristik nebyl taktéž zatím prokázán 

a je vhodným tématem budoucích studií. Blízko tohoto typu kombinace heuristik je pouze 

výzkum Labroo a Kim (2009), kde se ukázalo, že procesní neplynulost má za následek vyšší 

hodnocení objektu, jenž slouží k dosažení cíle. Tento vztah je opačný, než vztah, který je 

obvykle mezi plynulostí a hodnocením objektu nacházen, a tak je možné, že tento smër 

vztahu je způsoben právë kombinací heuristik. Procesní neplynulost by přitom mohla 

způsobovat vyšší hodnocení námahy a to následnë vyšší hodnocení objektu. Jestli však 

úsudek skutečnë takto ve výzkumu probíhal, není jasné. 

Model heuristického usuzování je neúplný i v jiných aspektech, než kterých se týkaly 

experimenty popsané v této práci. Není například zřejmé, zdali se kvalitativnë liší heuristiky 

obecného účelu od heuristik specifického účelu. S tím je spjatý problém, co odlišuje 

heuristické atributy heuristik obecného účelu od heuristických atributů heuristik specifického 

účelu. V rámci modelu heuristického usuzování je toto dëlení založeno na obecné 

dostupnosti heuristického atributu, nicménë jiné atributy mohou být také snadno dostupné 

a nebyly zatím popsány jako základ odpovídajících heuristik. Příkladem může být čas (Buhusi 

& Meck, 2005), velikost (Walsh, 2003) nebo odmëna (O’Doherty, 2004). Jsou tyto atibuty 

pouze opomíjeny nebo z nëjakého důvodu jako heuristické atributy neslouží? Tyto otázky 

opët mohou sloužit jako zdroj hypotéz pro budoucí výzkumy. 

Oba experimenty, které byly popsány v rámci této práce, využívaly jako heuristický atribut 

procesní plynulost. Procesní plynulost je v poslední dobë oblíbeným tématem, na nëjž se 

objevuje značné množství studií. Obvykle je zkoumán vliv procesní plynulosti na úsudek 

týkající se určitého cílového atributu. Testovaná hypotéza v experimentu tohoto typu je, 

zdali vliv procesní plynulosti na takovýto úsudek existuje. Ménë výzkumů se týká procesní 

plynulosti samotné, a tak zatím není zřejmé, jak je procesní plynulost človëkem vnímána a 

jaký má základ. Je například možné, že procesní plynulost může vycházet z vnímání doby 

trvání. Jako plynulé by pak byly vnímány takové stimuly, jejichž zpracování by trvalo kratší 

dobu. Vjemová plynulost by pak ve skutečnosti spočívala na kratší dobë čtení či zpracování 
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stimulu, plynulost vnímaná při vzpomínání by vycházela z doby trvání, za níž usuzující přijde 

s určitým počtem příkladů, apod. Tento problém lze opët zkoumat v budoucích studiích. 

Jak je vidët z experimentů popsaných v této práci a problémů zmínëných v předchozích 

odstavcích, model heuristického usuzování není definitivní a v oblasti heuristického 

usuzování je mnoho dosud nevyřešených otázek. Tato práce mëla za cíl skromnë k řešení 

tëchto otázek přispët pomocí výsledků dvou studií a metodologie v nich použité.  
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9. Přílohy – materiály 

Test kognitivní reflexe 

 Pálka a míč stojí dohromady 110 Kč. Pálka stojí o 100 Kč více než míč. Kolik korun stojí míč? 

 Pokud zabere 5 strojům 5 minut vyrobit 5 výrobků, kolik minut zabere 100 strojům vyrobit 

100 výrobků?  

 V jezeře roste políčko leknínů. Každý den se jeho velikost zdvojnásobí. Pokud zabere 

leknínům 48 dní zaplnit celé jezero, kolik dnů zabere leknínům zaplnit půlku jezera?  

 

Experiment 1 

Všechny skupiny 

Přečtëte si následující popis: „Lindë je 31 let, je svobodná, upřímná a velmi bystrá. 

Vystudovala filosofii. Jako studentka se hluboce zajímala o problémy diskriminace a sociální 

spravedlnosti a také se účastnila protijaderných demonstrací.“ 

Pouze plynulá skupina 

Uveďte 1 důvod, proč by mohla být Linda učitelka na základní škole. 

Pouze neplynulá skupina 

Uveďte 4 důvody, proč by mohla být Linda učitelka na základní škole. 

 

Všechny skupiny 

Seřaďte následující vëty podle toho, nakolik se vám zdají s ohledem na popis Lindy 

pravdëpodobné. (1-nejvíce pravdëpodobná, 8-nejménë pravdëpodobná) 

 Linda je učitelka na základní škole. 

 Linda pracuje v knihkupectví a chodí na hodiny jógy. 

 Linda je aktivní ve feministickém hnutí. 

 Linda je psychiatrická sociální pracovnice. 

 Linda je členem Českého svazu žen. 

 Linda je bankovní úřednice. 

 Linda je pojišťovací agentka. 

 Linda je bankovní úřednice a je aktivní ve feministickém hnutí. 

 

Experiment 2 

Obě skupiny 

Nyní budete vyplňovat test tvořivosti. Vytvořte smysluplné vëty, které budou obsahovat 

dvojice slov, uvedené níže – pro každou dvojici jednu vëtu, tedy celkem 6 vët. Uvedená slova 
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nemusí být nutnë použita v napsaném tvaru. Každá vëta může mít nejvýše 7 slov a v testu je 

hodnocena jejich originalita a kreativita. Dvojice slov jsou:  

Obrácená skupina 

(neolemovaný – domov / infarkt – kolo / zdravý – meteorologie / bota – psychopat / mír – 

přepepřit / holub – diktatura) 

Kontrolní skupina 

(neolemovaný – infarkt / domov – kolo / psychopat – meteorologie / bota – zdravý / 

diktatura – přepepřit / holub – mír) 

 

Obě skupiny 

Představte si, že čtete informace na obalech potravin. Odpovëzte prosím, nakolik si myslíte, 

že jsou následující potravinová aditiva uvedená na obalech potenciálnë škodlivá. Pokud látky 

neznáte, odhadnëte odpovëď na základë vašeho dojmu. (1-velmi bezpečné, 5-velmi škodlivé) 

 Cytrigmcmium 

 Kalotropisin 

 Nxungzictrop 

 Galptratebuz 

 Fastinorbin 

 Magnallroxát 

 Hnegripitrom 

 Celkeniatrop 

 Ribozoxtlitp 

 Allotonellin 

 

Obě skupiny 

Jak tëžké pro vás bylo vytvářet vëty v testu tvořivosti? (1-velmi snadné, 5-velmi tëžké) 

 


