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Moje disertační práce se dívá na to, jak se rozhodujeme. Je proto důležité ujasnit si, co to vlastně 

rozhodování je.  

Rozhodování je volba mezi dvěma a vícero možnostmi jednání. Nejede o ledasjakou 

volbu, ale o záměrný výběr takové možnosti jednání (nebo nejednání), která přinese 

nejvíce žádoucí (nebo nejméně nežádoucí) výsledek (Skořepa, 2005).   

V této práci se snažím zachytit do jisté míry všechny zásadní aspekty rozhodování, čímž doufám pomohu 

čtenáři nahlédnout komplexitu rozhodování a lépe se zorientovat v tom, jak se vlastně dobře 

rozhodovat. Úplně na začátek se proto společně podíváme na často nevyřčené předpoklady, které jsou 

základem celého našeho bádání o rozhodování – svobodná vůle a hodnota svobody (Kapitola 2: 

Svobodné rozhodování). Poté se zamyslíme nad tím, proč se vlastně rozhodujeme. Jaké jsou naše cíle při 

rozhodování? Jde o objektivní výsledky, o proces nebo jen o tu trochu životního štěstí (Kapitola 3: Cíle 

rozhodování)? V další části se podíváme na zoubek tomu, jak vlastně své kognitivní schopnosti při 

rozhodování využíváme, jaké jsou jejich limity a jak nám slouží intuice (Kapitola 4: Omezená racionalita). 

Poté zabrousíme i do toho, jak funguje náš mozek při rozhodování, v čem jsou jeho silné a v čem slabé 

stránky (Kapitola 5: Rozhodování a mozek). Nakonec se podíváme na to, jak nás vnější prostředí a 

individuální specifika ovlivňují při rozhodování (Kapitola 6: Vnější a vnitřní vlivy), a co se vlastně děje po 

rozhodnutí (Kapitola 7). V závěru teoretické části se zamyslím nad tím, v jakém stavu je zkoumání 

rozhodování a nakolik je přínosné pro vědu, a hlavně, pro praxi rozhodování (Kapitola 8: Pomohou nám 

výzkumy v rozhodování?). V empirické části pak prezentuji vlastní výzkumné práce a doporučení, která 

z uvedených zjištění vyplývají pro každodenní rozhodování. 

Jak jsem tedy uvedla, jednou z hlavních premis naší společnosti je, že svoboda volby je žádoucí a snad i 

nutná podmínka naší svobody a štěstí. Svoboda volby - možnost svobodně se rozhodnout, zvolit si - je 

zcela neoddělitelná od našeho pojetí rozhodování. I nesvobodné rozhodování je určitě důležité pro 

přežití, i bez svobody je potřeba se rozhodovat tak, abychom zajistili přežití jednotlivce i lidstva jako 

celku. Přesto cítíme, že nesvobodné rozhodování není to pravé lidské rozhodování. Jsme až do morku 

kostí přesvědčeni, že typicky lidské rozhodování, to „pravé“ rozhodování, to rozhodování, které nám 

dává možnost realizovat se, je právě svobodné rozhodování. Věříme, že možnost svobodně si vybírat 

mezi různými možnostmi, nám přináší užitek, umožňuje nám dojít sebe-naplnění (Fromm, 1993). Ať už 

jde o naplnění vlastních potřeb, nebo o naplnění svého potenciálu, nebo dokonce o naplnění smyslu 

našeho bytí (Aristoteles, 1999). Svobodné rozhodování je základní součástí moderní společnosti.   
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Jenomže svobodné rozhodování není spásonosné a někdy může být na škodu věci. Přesto se po světě (a 

výzkum rozhodování je toho zářným příkladem) šíří americké nadšení pro svobodné rozhodování 

(Schwartz, 2005). Sheena Iyengar (2010b) precizně formuluje tři předpoklady, se kterými 

individualistické kulturní dědictví USA operuje: 

1. Pokud se mě to týká, musím mít možnost se rozhodnout sám za sebe, podle svých individuálních 

potřeb a preferencí 

2. Čím víc mám možností, tím lépe si mohu vybrat (je větší šance, že najdu právě to ideální pro své 

jedinečné potřeby) 

3. Nikdy se nevzdávám možnosti si vybrat 

Takováto víra v neomylnost svobodného rozhodování ale není společná všem kulturním kontextům. 

Omezení svobody nemusí přinášet omezení vnímané kontroly. Sheena Iyengar (2010a) se ve svém 

výzkumu ptala 600 lidí po celém světě, příslušníků různé víry, a zjistila, že jejich víra, ačkoliv je omezovala 

v možnostech svobodného rozhodování, nesnižovala jejich pocit kontroly. Dokonce, příslušníci 

fundamentaličtějších náboženství pociťovali větší naději a větší životní spokojenost. Zdá se, že omezení 

svobody v mnoha oblastech jejich života jim vlastně prospívalo (Iyengar, 2010a).  

Proč se toužíme svobodně rozhodovat? Proč se vůbec rozhodujeme? Co byste řekli vy? Já se ptala 

několika svých kolegů a dostala jsem zajímavé odpovědi. Jeden se rozhoduje, aby udržel věci v pohybu, 

aby se ve svém životě posouval dopředu a nestagnoval. Jiný říkal, že mu rozhodování slouží k tomu, aby 

mezi chaosem života našel svou vlastní cestu. Jedna kolegyně zachytila naší nemožnost se nerozhodovat, 

když řekla – rozhodnutí nerozhodovat a nechat věci běžet je taky rozhodnutí, takže vlastně jen 

rozhodujeme, jestli věříme více náhodě nebo svému úsudku.  

Obecné pojetí říká, že rozhodování nám pomáhá nejlépe dosahovat našich cílů (Baron, 2008). Protože 

každá rozhodovací situace je jedinečná a každý člověk je individualita, je z principu věci nekonečné 

množství kýžených cílů, které se snažíme dosáhnout. Jak se pak rozhodnout pro jedno či druhé? 

Hlavní teorií rozhodování, která umožňuje srovnávat dva a vícero možností jednání vedoucí k různým 

možným výsledkům na základě hodnoty očekávaného užitku, je teorie očekávaného užitku. Užitek 

výsledku (moje subjektivní preference) vynásoben pravděpodobností, že nastane, dává očekávaný 

užitek. Jako první s tímto principem přisel Bernoulli (Skořepa, 2005). Pokud chceme srovnat vícero 

možností, je možné stejný postup opakovat pro každý možný výsledek a možnost s nejvyšším 

očekávaným užitkem je pak optimální volbou (LaBoeuf a Shafir, 2005; Uhlář, 1984). 
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Hlavním nedostatkem teorie očekávaného užitku je, že nepopisuje realitu lidského rozhodování. Prvním 

pokusem o přiblížení teorie rozhodování realitě byla teorie uspokojování („satisficing“) postulovaná 

Herbertem A. Simonem v 50. letech minulého století (Uhlář, 2006). Simon chtěl vymanit teorii 

rozhodování z plně racionálního ekonomického modelu odlišením homo economicus od homo sapiens 

sapiens – běžného člověka, který se chová omezeně racionálně, protože jeho kognitivní kapacita je 

limitovaná (LaBoeuf a Shafir, 2005; Sternberg, 2002). Podle Simona tak omezená racionalita znamená, že 

naše snaha není o maximalizaci užitku (ať si pod ním představujeme jakýkoliv cíl), ale o dosažení 

uspokojivého výsledku – „satisficing“ (Uhlář, 2006). 

Později, v reakci na neadekvátnost teorie očekávaného užitku při popisu rozhodování, vznikla prospekt 

teorie. Teorie očekávaného užitku například nedovedla vysvětlit, jak je možné, že stejné možnosti jen 

prezentované v jiném kontextu, mohou mít opačné preference (Baron, 2008). 

Prospekt teorie je modifikací klasické teorie očekávaného užitku a lépe se vyrovnává s reálnými 

pozorováními lidského rozhodování. Jde o deskriptivní model, který se zakládá na stejných principech 

jako teorie očekávaného užitku, ale upravuje je tak, aby lépe odpovídaly pozorované realitě. I v prospekt 

teorii tedy platí, že výsledný užitek je násobkem pravděpodobnosti a preferencí, ale v obou případech 

jde o subjektivní hodnoty, nikoliv o objektivní hodnoty (Baron, 2008).  Prospekt teorie tak oproti teorii 

očekávaného užitku zavádí funkci π , která počítá se subjektivními pravděpodobnostmi tak, jak je 

pozorujeme při reálném rozhodování. 

Tato zkreslená pravděpodobnost je citlivější na extrémní pravděpodobnosti, tedy na pravděpodobnosti 

téměř nemožné a téměř jisté (Baron, 2008). Kahneman a Tversky tak jako první systematicky uchopili 

obavu ze ztráty. Onu přehnanou emocionální reakci na informace o ztrátě (Lehrer, 2010). Prospekt 

teorie velmi systematicky popisuje, jak kontext zisků a ztrát ovlivňuje naše rozhodování. Stejně jako 

teorie očekávaného užitku, ani prospekt teorie, nezachycuje všechny nuance a vlivy, které na nás působí 

při zvažování alternativ v rozhodování, a které vědci zachytili a popsali. 

Výzkum popisující rozhodování tak dal postupně vzniknout konceptu rozhodovacích heuristik. Stejně 

jako nás v různých ohledech klamou naše smysly, nás naše kognice šálí v tom, jak vyhodnocujeme 

pravděpodobnosti. Právě výzkum optických iluzí se stal předlohou výzkumu „rozhodovacích iluzí“, 

nazývaných heuristiky (Sternberg, 2002). Díky Allaisovi, Simonovi a dalším se s iracionalitami našeho 

rozhodování doslova roztrhl pytel. 
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Co to teda jsou rozhodovací heuristiky? Jsou to zkratky, iracionální intuitivní úsudky (pokud se na ně 

díváme prizmatem formální logiky a normativu očekávaného užitku), které umožňují rychle a efektivně 

najít východisko při složitém rozhodování (Kahneman a Frederick, 2005). Průkopníky v této oblasti byli 

Kahneman a Tversky, kteří se domnívali, že zkratky sice urychlují rozhodování, ale také jej systematicky 

zkreslují. Mezi první identifikované heuristiky patřily dostupnost a ukotvení (Kahneman, 2002; Gilovich a 

Griffin, 2002). 

Dalším fenoménem blízkým rozhodovacím heuristikám, na které výzkumníci při popisu rozhodování 

narazili, jsou rozhodovací předsudky. Rozhodovací předsudky se liší od předsudků tak, jak je známe v 

běžném hovoru nebo v sociální psychologii. Podobnost spočívá v tom, že ovlivňují, jak volíme mezi 

různými alternativami na základě předem daných konceptů. Jsou však mnohem podobnější heuristikám. 

Pomáhají nám totiž rychle vyhodnotit dostupné alternativy a rozhodnout se. 

Heuristiky a předsudky jsou dva typy fenoménů, při které se projevuje naše omezená kognitivní kapacita 

a naše usuzování přechází do intuitivního režimu vyhodnocování informací, tak potřebných pro dobré 

rozhodování. Existují však i další slepá místa, ve kterých se dopouštíme intuitivních a někdy nelogických 

úsudků. 

Přestože tento výzkumný přístup přinesl lepší popis rozhodování, jeho přínos prozatím zůstal převážně u 

výčtu iracionalit našeho intuitivního rozhodování. Gigerenzer (2005) však poukázal na to, že tyto 

výzkumné aktivity se zaměřily především na prohřešky proti formální logice, a nedívali na heuristiky 

v širším kontextu. Vezměme si typický příklad zahrnutí v množině – v mnoha učebnicích uváděný důkaz o 

iracionalitě našich heuristik – problém Linda. 

„Lindě je 31 let, je svobodná, výřečná a velmi bystrá. Vystudovala filozofii. Jako studentka se hluboce 

zajímala o otázky diskriminace a sociální spravedlnosti. Účastnila se také demonstrací proti jaderným 

zbraním.“ (Sternberg, 2002, s. 425).  

Které tvrzení je pravděpodobnější? 

a) Linda je bankovní úřednice 

b) Linda je bankovní úřednice a aktivistka ve feministickém hnutí 

Pokud jste jako mnoho dalších, odpověděli b), dopustili jste se logické chyby spojování množin. Množina 

bankovních úřednic je nadřazená množině bankovních úřednic aktivních ve feministickém hnutí a jako 
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taková je nutně pravděpodobnější. Gigerenzer (2005) předkládá protiargument. Domnívá se, že nelze 

zaměnit jazykové vyjádření problému za pravděpodobnostní problém a nabízí alternativu. 

Kterých je víc? 

a) Bankovních úřednic 

b) Bankovních úřednic aktivních ve feministickém hnutí 

Pokud bychom otázku položili takto, málokdo by řekl b). Podle Gigerenzera (2005) v problému Linda 

opomíjíme kontext, ve kterém rozhodování probíhá. V problému Linda nejde o chybu úsudku, ale 

naopak o velmi inteligentní sázku. Z toho, co o Lindě víme, se zdá spíše možné, že je ve feministickém 

hnutí než že je bankovní úřednicí, a tak správně vybíráme menší množinu jako vhodnější popis Lindy. 

Z kontextu totiž není jasně dáno, že otázka směřuje k úloze o pravděpodobnosti výskytu daných množin, 

ke které bychom přistupovali jinak. 

Gigerenzer samozřejmě nepopírá, že jde o logickou chybu, ani že heuristiky obecně mohou vést k 

logickým chybám, ale ukazuje, že logika není vhodná jako obecný princip vyhodnocování úspěšnosti 

rozhodnutí. Logika totiž zanedbává kontext, který podle něj inteligentní systém musí brát v potaz. Díky 

tomu, podle Gigerenzera (2005), tento výzkumný přístup nepřináší hlubší pochopení fungování lidské 

mysli. Vhodnějším kritériem než logika, je podle něj úspěšnost dané heuristiky v reálném světě 

(Gigerenzer, 2005). 

Heuristiky můžeme používat záměrně a vědomě nebo neuvědomovaně, jak tomu je v mnoha příkladech 

klasických výzkumů rozhodování. Intuice je vyhodnocení, které je rychlé a do jisté míry neuvědomované.  

Podklady intuitivního usuzování nám v daném momentě nejsou přístupné plně vědomě, ale přitom 

poskytují dostatečně silný podnět, abychom na jeho základě jednali (Gigerenzer, 2014a). Podle 

Gigerenzera (2014a) je intuice forma nevědomé inteligence. Předpoklad, že naše inteligence musí být 

plně vědomá, je podle něj nepodložený a zavádějící. Velká část naší mozkové aktivity probíhá mimo naše 

vědomí, přesto bychom bez ní nepřežili (Gigerenzer, 2014a). 

Co dělá náš mozek, když se v některých situacích přepne z plně logického vyhodnocování na tyto 

intuitivní zkratky? To se snaží objasnit teorie duálního zpracování informací. Tato postuluje existenci 

dvou propojených systémů usuzování. První je automatický, funguje rychle a instinktivně, informace 

zpracovává paralelně. Dělá intuitivní úsudky na základě zkratek podobně, jako to můžeme pozorovat v 

případě optických iluzí. Můžete si ho vyzkoušet, pokud se pokusíte co nejrychleji odpovědět na tuto 

otázku: pokud 5 strojům trvá 5 minut vyrobit 5 výrobků, jak dlouho potrvá 100 strojům vyrobit 100 
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výrobků? Pokud jste napoprvé měli chuť říct 100 minut, zafungoval váš automatický systém. Druhý 

systém je reflektivní, pracuje s větším sebeuvědoměním a záměrem, informace zpracovává sériově 

(postupně) a vyhodnocuje je racionálně. Jako třeba když se zeptám kolik je 27 krát 415 (Thaler a 

Sunstein, 2009; Kahneman a Frederick, 2005). Tyto systémy nemohou být a ani nejsou zcela oddělené. 

Koncepce dvou systémů slouží spíše teoretickému uchopení. V praxi totiž přecházíme od zkratkovitých 

úsudků k logickým odvozeninám zcela plynule (Kahneman a Frederick, 2005). 

Proces, jak tyto dva systémy fungují na úrovni mozku, si lze zjednodušeně představit takto. Jakmile 

začneme přemýšlet o nějakých variantách, náš mozek nás zásobuje více či méně relevantními obrazy, 

vzpomínkami a aktuálními prožitky, které vstupují a pak zase mizí z našeho aktuálního proudu vědomí. Je 

to prohlídka, která je příliš rozmanitá, než abychom ji celou vědomě uchopili. Proto, pokud bychom se 

pokoušeli ji plně racionálně vyhodnotit, narazili bychom na limity naší kognitivní kapacity. Buď by nám to 

trvalo tak dlouho, že bychom vlastně byli paralyzováni dělat běžná rozhodnutí, anebo bychom toho 

vůbec nebyli schopni, protože naše výpočetní síla by tento úkol nezvládla. Nezachránil by nás ani papír, 

na který bychom si výsledky jednotlivých srovnání psali, ani složitá tabulka srovnání užitků, kde bychom 

dělali částečná porovnání (Damasio, 1998). Naše schopnost striktně vyhodnotit pravděpodobnosti a 

užitky je prostě omezená. 

Podle Damasia (1998) proto potřebujeme pomoc s prioritizací některých alternativ a jejich aspektů. Této 

pomoci s prioritizací říká somatický marker. Somatický marker je vlastně označení dané alternativy nebo 

jejího aspektu somatickým prožitkem – emocí – jako žádoucí či nežádoucí. Somatické markery nám tak 

pomáhají identifikovat některé alternativy jako nebezpečné a jiné jako příjemné či radostné, a tím 

zaměřují naše rozhodování (Damasio, 1998). Označování somatickým markerem funguje 

neuvědomovaně a bez naší volní aktivity. Damasio (1998) tomu říká „předsudkový systém“ (biasing 

system). 

V tomto kontextu se zdá, že koncepce duálního systému, kde primární intuitivní systém je korigován 

sekundárním logicko-racionálním systémem, nezachycuje komplexitu toho, jak naše rozhodování v praxi 

funguje. Oba přístupy, logicko-racionální i intuitivní, jsou propojené a mají své výhody a nevýhody. 

Zatímco logicko-racionální systém může přeceňovat nedůležité aspekty rozhodnutí, intuitivní systém 

dobře identifikuje, na čem opravdu záleží. Na druhou stranu intuitivní systém ve své rychlosti snadno 

přehlédne, že používá aktuální prožitkový stav jako odhad budoucího stavu, což může být značně 

zavádějící.  
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Proto je dobrá zpráva, že oba systémy jsou trénovatelné. Reflektivní systém, protože je do značné míry 

uvědomovaný, je možné řídit a trénovat přímo. Lze jej naučit postupy a strategie, které pomáhají řešit 

dané typy úloh, jako se o to pokoušejí třeba naši učitelé při hodinách matematiky či fyziky. Tak bychom 

se mohli naučit lépe operovat s pravděpodobností a náhodnými daty, nebo bychom se mohli naučit 

vědomě korigovat chyby při předvídání budoucího prožitku. Automatický systém lze také trénovat, ale 

nepřímo (Thaler a Sunstein, 2009). Zpětná vazba a hodiny tréninku v nějaké oblasti dokáží vybudovat 

velmi spolehlivý intuitivní systém. Tak se po letech hraní z člověka stane výtečný šachista, který si bez 

problémů na první pohled zapamatuje rozmístění téměř všech figurek na šachovnici (pokud jsou v pozici, 

do které se dostali v rámci hry, nikoliv, pokud jsou rozmístěny náhodně), čehož by žádný začátečník 

nebyl schopen. Nebo na první pohled rozezná padělanou sochu od pravé či dokáže zachránit sebe i další 

lidi kreativním řešením krizové situace. Při rozhodování musíme stavět jak na logice, tak na intuici a 

emocích. 

Podle Gigerenzera (20014) je tedy potřeba rehabilitovat intuici v očích výzkumníků i veřejnosti. Intuice 

může být zejména nosná v situacích nejistoty. Slovy Taleba (2008), v reálném světě jsou jediná místa, 

kde je pravděpodobnost vůbec možné dovodit, a to jsou kasina. Všude jinde můžeme pravděpodobnosti 

odhalit pouze zkušeností a ani ta nám není zárukou (Taleb, 2008). Vezměme si jako příklad krocana 

Bertranda Russela. První den krocanova života přijde člověk a dá mu potravu. Další den zase, a tak se to 

opakuje den za dnem. Krocan se nejdříve člověka možná bojí, je přece jen větší a silnější a vypadá 

nebezpečně, ale stý den, už jej přivítá s radostí, neb ví, že nese jídlo. Jenomže stý den je den před 

díkuvzdáním a tak krocanova zkušenost a pozorování, empiricky ověřená míra nejistoty, ztrácí platnost, 

protože je mrtvý. Používat logiku, indukci a pravděpodobností modely se někdy může vyplatit, ale někdy 

také nemusí. Induktivní modely nemohou předvídat nepředvídatelné (Taleb, 2008; Gigerenzer, 2005). 

Jaký má tato nelinearita vliv na naše rozhodování? Gigerenzer rozlišil tři typy rozhodovacích situací, 

které pro nás svět připravil: situace s jistotou, situace s rizikem, a situace s nejistotou (Gigerenzer, 

2014a). Riziko a nejistota jsou přitom často zaměňovány a, ve výzkumu rozhodování, je rozdíl mezi 

těmito dvěma typy situací často zcela opomíjen. Svět rizika je světem rulety nebo hodu kostkou. Svět, ve 

kterém je pravděpodobnost událostí známá. Svět nejistoty je světem neznámých neznámých, plný 

překvapení. Svět, ve kterém nemůžeme znát pravděpodobnosti jednotlivých událostí a někdy se z nás 

může stát mrtvý krocan (Gigerenzer, 2014a). Právě v takových situacích jsou podle Gigerenzera intuitivní 

heuristiky více než žádoucí strategií pro rozhodování. 
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Slovy Gerda Gigerenzera (2014b): „V dnešní době mnozí shlížejí na intuici a považují ji za podezřelou, i 

přesto, že téměř všichni na ni někdy spoléháme. Je to schizofrenní situace. Pracoval jsem s velkými 

korporacemi a ptal se lidí odpovědných za rozhodování, od manažerů až po výkonný výbor, jak často 

dělají důležitá profesní rozhodnutí na základě intuice… asi 50% všech rozhodnutí je nakonec intuitivních. 

Ale stejní manažeři by to nikdy veřejně nepřiznali, protože se bojí. Mají strach, že je kvůli tomu někdo 

odsoudí, když jejich rozhodnutí nedopadne dobře.“ 

Tato situace je o to absurdnější, když si uvědomíme širší kontext rozhodování a jeho důsledky pro náš 

život. Teorie očekávaného užitku říká, že rozhodování je o maximalizaci, ale mlčí o tom, vzhledem k 

jakým cílům. Výzkum rozhodování je do značné míry zatížen touto nejasností.  

Většina výzkumů v rozhodování posuzuje jeho optimálnost z hlediska přímých dopadů dané volby. V 

praxi je možné se na výsledky rozhodnutí dívat na několika různých úrovních – na aktuální výsledky, 

stejně jako na vliv na dosažení dlouhodobých cílů, jako je sebenaplnění, a nakonec i na důsledky pro 

životní štěstí. Doposud byl důraz ve výzkumech rozhodování kladen na optima formálně logická a 

objektivní. Schwartz (2005) nastavuje zrcadlo, ve kterém jasně ukazuje, že snaha maximalizovat pouze 

objektivní výsledky rozhodování bohužel často koreluje s nižší životní spokojeností.  

Rozhodování nepochybně má svou instrumentální funkci. Můžeme se dobře rozhodnout a dosáhnout 

tak lepších výsledků. Na to se zaměřuje i většina výzkumů rozhodování. Jestli se rozhodujeme správně a 

objektivně lépe (Schwartz, 2005). Rozhodování má však i další funkci. Schwartz (2005) jí nazývá 

expresivní. Za předpokladu, že se rozhodujeme svobodně, se naše rozhodnutí stává nástrojem 

sebevyjádření a dovoluji si tvrdit i sebeformování. Svobodné rozhodování nám umožňuje stát se 

aktivním agentem ve světě, vytvářet svůj život a utvářet sebe samotné, mít pocit kontroly nad sebou a 

nad světem. Z tohoto hlediska má svobodné rozhodování zásadní psychologickou funkci (Schwartz, 

2005). Rozhodování je prostředek svobody (Iyengar, 2010a).  

Pokud je rozhodování důležitým činitelem toho, jak své životy utváříme, nabízí se well-being jako další 

měřítko efektivnosti lidského rozhodování. Zatím víme jen málo o tom, jak spolu rozhodování a životní 

spokojenost interagují. Výzkumy říkají o vlivu rozhodování na životní štěstí následující. Samotná možnost 

rozhodovat – iluze kontroly – je kritická pro psychickou pohodu i fyzické zdraví, jak potvrdili různé 

výzkumy, např. Langerové výzkum v pečovatelském domě, nebo Marmontova studie manažerů (Iyengar, 

2010a). 
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Na druhou stranu příliš mnoho možností při rozhodování, ačkoliv je nadšeně vyhledáváme, je zahlcující a 

vede spíše k odkládání rozhodnutí nebo k pochybnostem o výsledku. Jak píše Iyengar a Lepper (2000), 

více možností se nám jeví přitažlivější, ale klade na nás větší nároky, cítíme větší odpovědnost a protože 

výběr se s počtem možností komplikuje, zažíváme často větší frustraci při rozhodovacím procesu. 

Nakonec častěji litujeme svého rozhodnutí. Podobně je tomu i u lidí, kteří k rozhodování mají tendenci 

přistupovat se snahou maximalizovat svůj užitek. Takzvaní „maximizeři“ srovnávají všechny možnosti, 

žádné předem neeliminují a často díky tomu dosáhnou lepších výsledků (třeba práci s lepším platem), 

ale cítí se podobně jako lidé vystaveni přehršli možností – frustrovaní, zklamaní, nejistí (Schwartz, 2005). 

Rozhodování je tedy každodenní součástí našeho života, která má obrovský vliv na náš život. Na jednu 

stranu je rozhodování prostředek uplatňování naší osobní svobody. Na druhou stranu je rostoucí 

svoboda paradoxně paralyzující pro naše rozhodování. Výzkum v rozhodování teprve v posledních letech 

bere v potaz důležitost smyslu rozhodování. Proč se vlastně rozhodujeme? Donedávna se výzkum 

zabýval především tím jak. Otázka „proč“ se ukazuje pro správné pochopení rozhodování jako kritická. 

Novější výzkumy se tak začínají dívat na širší smysl rozhodování nejen při dosahování krátkodobých cílů, 

ale právě při dosahování dlouhodobých cílů jako je životní spokojenost, well-being. 

Rozhodování má potenciál náš well-being jak zvyšovat, tak snižovat a naše znalosti o faktorech, které 

prospívají a které škodí, jsou zatím omezené. V poslední době tak výzkum rozhodování zaznamenal 

odklon od klasického vyhodnocování rozhodování vůči objektivní normě a zavedlo subjektivní normu 

spokojenosti, což inspirovalo i můj výzkumný projekt. Vnímám tento posun pozitivně, ačkoliv s jistou 

skepsí pozoruji, jak se tato výzkumná větev zaplétá do vymezování se vůči původnímu klasickému 

přístupu a nově i do vlastní rozmanitosti formy měření well-beingu a definičních diskuzí. Vzhledem k 

tomu, že výzkum rozhodování doposud přinesl jen málo praktických výstupů, které by opravdu pomohli 

zlepšit rozhodování, není času nazbyt. Musíme se poučit z předchozích chyb. 

Podívejme se, v čem byly výzkumy rozhodování, tak jak je pojímá hlavní výzkumný proud, omezující. 

Hlavní omezení vnímám, stejně jako Gigerenzer (2014a), v omezeném pochopení racionality a optimality 

rozhodování. Rozhodování bylo dlouhou dobu zakleté v představě plně vědomého, formálně-logického a 

bezemočně racionálního ideálu, tak jak si jej vysnilo osvícenství na čele s Descartesovým „myslím, tedy 

jsem“. Myšlení, uvědomování a logika jsou ctnosti, které bychom zcela jistě měli rozvíjet, ale tento 

nereálný ideál neprospívá porozumění realitě rozhodování. 

Tak přístupy založené na klasické teorii očekávaného užitku (včetně prospekt teorie) a výzkumy 

„chybných úsudků“ v podobě heuristik, generují nepřeberné množství racionálních pochybení. 
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Výzkumníci jakoby se nás snažili nachytat, dokázat, že jsme nedostatečně vybaveni se odpovědně 

rozhodovat a je potřeba nás před námi samotnými chránit. S tím korespondují také tendence, na základě 

těchto zjištění navrhovat systémy více či méně regulující lidské rozhodování, ve snaze ochránit nás před 

námi samotnými, jako třeba „libertariánský paternalismus“ Thalera a Sunsteina (2009). 

Naproti tomu zkoumání heuristik v kontextu, jak se o něj snaží Gigerenzer ad., a zkoumání mozku, jak jej 

provádí Damasio ad., ukazují, že naše rozhodování ve své plnosti má obdivuhodné kvality. Kombinací 

intuice a racionální logiky dokáže dospět ke skvělým výsledkům ve velmi krátkém čase. Věřím proto, že 

další výzkum by se měl snažit o porozumění právě této integrované rozhodovací inteligenci – snoubící 

intuici spojenou s chytrými emocemi a racionální logiku. Pokud má být výzkum rozhodování relevantní 

pro praxi a nejen teorii, musí se zaměřit na hledání funkčních prvků našeho rozhodování a praktickou 

podporu jejich využití v situacích, kde doposud selhává, jak to vidíme ve snaze Gerda Gigerenzera 

(2014). 

Uvolníme-li přehnané zaujetí chybami rozhodování, budeme moci bez předsudků zkoumat také další 

zanedbanou oblast zkoumání vnějších a individuálně-specifických vlivů na naše rozhodování, které jsou v 

dnešním výzkumu rozhodování zatlačeny do pozadí. Nebo jsou zcela opomíjeny, jako třeba fáze po 

rozhodovací, při které se rozhoduje o opravdovém výsledku rozhodnutí a jeho dopadu do našich životů a 

na náš well-being. Přitom nejdůležitější rozhodnutí v životech jednotlivců i společnosti dělají zase jen 

skupiny jednotlivců žijící v sociálním kontextu a nesoucí důsledky svých rozhodnutí. Domnívám se, že 

pozornost výzkumníků by se nyní měla upřít právě na skupinové rozhodování v celospolečenském 

kontextu, které je v současnosti v rozvinutém světě nejčastější formou rozhodování o společensky 

důležitých věcech (v představenstvech velkých firem, národních parlamentech i mezinárodních 

organizacích) a přitom je ve výzkumu rozhodování opomíjené. 

Naše cíle, jako výzkumníků v oblasti rozhodování, by měli být v souladu s tím, jak kritická je oblast 

našeho zkoumání pro individuální i společenský well-being. Proto se nemůžeme spokojit s pouhým 

popisem, ale musíme se snažit o porozumění, které nám umožní spoluvytvářet celospolečensky 

relevantní změnu – pomáhat v praxi při rozhodování lékařům, politikům i ředitelům firem, a mnoha 

dalším jednotlivcům a skupinám, kteří zásadním způsobem ovlivňují náš život.  

Doufám, že moje disertační práce bude příspěvkem k osvětě a revitalizaci výzkumu rozhodování pro 

praxi tím, že se dívá na rozhodování jako celostní proces, v širším kontextu smyslu rozhodování, a 

integruje intuitivní a racionální prvky rozhodování. V tomto duchu vznikal i můj empirický projekt, který z 
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různorodých hledisek zkoumá naše rozhodování v kontextu životní spokojenosti a klade si za cíl přinést 

doporučení pro praxi rozhodování. 

Moje vlastní výzkumy uvedené v empirické části pokrývají tři výše zmíněné nedostatky dosavadního 

výzkumu rozhodování: 1) přílišné zaměření na finanční rozhodování, 2) zúžené vnímání rozhodování jako 

procesu výběru alternativ a 3) nedostatek výzkumů sledujících vliv rozhodování na dlouhodobější cíle 

jako je well-being. Spojující linkou všech těchto výzkumů je snaha porozumět každodennímu lidskému 

rozhodování v jeho komplexnosti, zaměřujíc se na širší cíle rozhodování jako spokojenost a well-being. 

Jako první uvádím výzkum, který vznikl jako součást mé magisterské práce a byl vydán v Psychologii pro 

Praxi (číslo 1-2, ročník 2013). Reaguji v něm na omezení mnoha výzkumů na finanční rozhodování a 

zaměřuji se na časové rozhodování, které je častým problémem právě při plánování. V tomto výzkumu 

se dívám na to, jak posuzujeme investici času, jak se liší od investice finanční a jaké to má dopady pro 

naši schopnost plánovat. 

Druhý uvádím výzkum sledující vznik závazku, jako proces, který nastává po samotné volbě alternativy, a 

jeho vliv na spokojenost s rozhodnutím. Tento výzkum rozšiřuje dosavadní výzkumný fokus na proces 

výběru alternativ. Navazuji tak na práci Dana Gilberta a Daniela Arielyho, kteří v této oblasti v posledních 

letech udělali několik výzkumných sond. Tento výzkum se připravuje do tisku v časopisu E-psychologie. 

Poslední výzkum se dívá na to, jak naše rozhodovací postoje a strategie ovlivňují well-being. Navazuje 

tak na nový trend v oblasti psychologie rozhodování, představovaný například Barry Schwartzem, který 

se snaží rozšířit pojímaní rozhodování a vidět rozhodování v kontextu nejen krátkodobých nebo 

střednědobých cílů, ale v kontextu dlouhodobých cílů, jako je dosahování životní spokojenosti. 

Na základě teoretické i praktické části, a abych dostála svému přesvědčení, že výzkum v oblasti tak 

důležité, jako je rozhodování, má sloužit i praxi rozhodování, snažím se na závěr shrnout zjištění 

z teoretické i empirické části a odvodit praktická doporučení pro naši každodenní praxi rozhodování. 

Kromě detailněji popsaných doporučení (kapitola 14) tak moje práce nabízí i extrakt hlavních principů, 

které dosavadní výzkum ukazuje jako nosných při rozhodování:  

1. Rozhodněte se, o čem chcete rozhodovat a o čem ne (buď to není potřeba, nebo pro vás 

není dobré toto rozhodnutí dělat, jako třeba o lékařské péči apod.) 

2. Pokud je rozhodovací situace příliš komplexní nebo jde o situaci nejistoty (nikoliv rizika), 

snažte se volit co nejjednodušší rozhodovací strategie (eliminujte možnosti, využijte vhodné 

heuristiky, vyhýbejte se složitým optimalizacím, dejte na svou intuici) 
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3. Pokud máte v dané oblasti dostatečnou zkušenost nebo expertízu, dejte na svou intuici 

4. Nerozhazujte svůj čas, je to vzácný zdroj 

5. Dejte na zkušenosti druhých 

6. Nepodceňujte efekt adaptace 

7. Buďte spíš „satisficer“ než „maximizer“. Nehledejte nejlepší, uspokojte se s vynikajícím. 

8. Vybírejte si napořád (jednak si toho pořídíte míň, a jednak si to více oblíbíte) a předcházejte 

tak porozhodovací lítosti 

9. Buďte otevřeni možnosti, že jste se přes veškerou snahu nerozhodli nejlépe, vyhledávejte 

zpětnou vazbu a používejte ji pro zlepšení svého rozhodování 

10. Budujte svou sebedůvěru při rozhodování 

I přes veškerá doporučení jak se k rozhodnutím stavět, jak zvažovat alternativy a jakou volit strategii, je 

praxe rozhodování ještě o něco složitější. Tato doporučení pomohou v situaci, kdy stojíme před lepšími a 

horšími alternativami. Může jít o velmi důležité životní rozhodnutí, ale pokud zvažujeme možnosti, mezi 

kterými najdeme lepší a horší alternativy, je možné takové rozhodnutí svým způsobem považovat za 

snadné. Nejtěžší rozhodnutí v životě jsou ta, kde ani jedna z alternativ není lepší nebo horší než ta druhá. 

Každá je prostě úplně jiná (Chang, 2014). 

V těchto opravdu těžkých rozhodnutích nejenom že není lepší a horší volba, ale možnosti nejsou ani 

stejně dobré (Chang, 2014). Kdyby byli stejně dobré, stačilo by si hodit mincí a vše by bylo vyřešeno. 

Changová (2014) ale ukazuje, že takto si nevybíráme, koho si vezmeme, nebo zda se rozvedeme, nebo 

jaké povolání si zvolíme. Možnosti v takovýchto rozhodnutích zkrátka nejsou ekvivalentní, a zároveň ani 

jedna z nich není lepší nebo horší. U opravdu těžkých rozhodnutí obvykle srovnáváme hodnoty jako 

pravda, láska, krása, a tyto hodnoty nelze přeložit na škálu. Nelze je zvážit nebo změřit a nelze je srovnat 

a říct, která je víc a která míň, nebo zda jsou nastejno. Při srovnání hodnot je možný ještě jiný výsledek, 

kdy alternativy jsou stejně dobré, ale každá úplně jinak (Chang, 2014). 

V takovýchto rozhodnutích se podle Changové děje něco velmi vzácného – v těchto rozhodnutích se z 

nás totiž stává ten, kým jsme. V těžkých rozhodnutích tak opravdu nejde o formální logiku (a přitom jde 

o zcela racionální rozhodnutí), ale o volbu utváření vlastního self. Stáváme se tak tím, kým už jsme – 

jedinečnou lidskou bytostí (Chang, 2014). Právě v opravdu těžkých rozhodnutích zbývá jediné 

doporučení – naslouchejte sami sobě. 
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