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Abstrakt 

Bakalářská práce „Využití princip  behaviorální ekonomie v prostředí státní správy“ 

popisuje teoretické poznatky z oboru behaviorální ekonomie, jehož cílem je zlepšit 

schopnost ekonomie popisovat proces lidského rozhodování a jeho d sledky. Práce se 

skládá ze dvou částí. V první části se autor zabývá historickým vývojem a současností 

behaviorální ekonomie, definuje st žejní koncepty a pojmy z oboru, vysv tluje potenciál 

jejich využití v každodenní praxi státní správy a upozor uje na rizika a omezení t chto 

aplikací. V druhé části jsou tyto teoretické poznatky sledovány v případové studii 

mapující projekt ve spolupráci s Magistrátem hlavního m sta Prahy s cílem dosáhnout 

lepší platební morálky provozovatel  dopravních vozidel v rámci přestupkových řízení. 

Praktická část také obsahuje analýzu výsledk  tohoto projektu, která v m řeném období 

neprokázala zásadní vliv implementovaných technik na platební chování provozovatel  

vozidel. 

 

Klíčová slova 

Behaviorální ekonomie, heuristiky, kognitivní zkreslení, teorie nudgingu, architektura 

volby 

 

Rozsah práce: 93 585 znak  včetn  mezer 

  



 

Abstract 

The thesis “The use of behavioral economics principles for state governance“ describes 

theoretical insights from the field of behavioral economics. This field aims to improve 

the descriptive powers of economy in the area of human decision making and its 

consequences. The thesis consists of two parts. The first part covers the development of 

behavioral economics, defines key concepts of the field, explains the potential of their 

use in the everyday practice of state governance, shows examples of such usage and draws 

attention to the risks and limitations of these applications. In the second part, the 

theoretical concepts are examined in the case study of a project in cooperation with the 

Prague City Hall that aimed to improve the payment behavior of the car owners during 

the driving offences procedures. The second part also contains an analysis of the results 

of this project that showed no significant influence of the applied techniques and tools on 

the payment behavior of cars owners in the examined time period. 
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Behavioral economics, heuristics, cognitive biases, nudge theory, choice architecture 
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Úvod 

V květnu 1řř7 se proti sobě podruhé v historii postavili šachový počítač společnosti IBM 

Deep Blue a šachový velmistr Gary Kasparov. St et vysokokapacitní výpočetní jednotky 

proti nadanému a trénovanému lidskému jedinci p edstavuje metaforu o modelech 

lidského rozhodování. Jak totiž popisuje tato práce, ekonomické modely nahlíží v tomto 

ohledu na člověka spíše jako na Deep Blue. P i rozhodování mu p isuzují neúnavnou 

kapacitu pro výpočty a zvažování možností, rozsáhlou databázi neustále dostupných 

informací a absenci emocí, které by rozhodování ovlivnily. Mnozí ekonomové poté 

podotýkají, že v praxi sice máme blíže ke Garymu Kasparovovi – nejsme neúnavní, bez 

emocí a občas se dopouštíme chyb, avšak nikterak zásadních, a ty proto mohou být 

v ekonomických modelech zanedbány. Skrze několik desetiletí výzkumů, 

experimentování a bádání se relativně mladé odvětví ekonomie, behaviorální ekonomie, 

snaží identifikovat a popsat tyto chyby a odchylky od p edpokládaného modelu lidského 

rozhodování. Mnohé z dosavadních výsledků těchto zkoumání p i tom naznačují, že 

většina z nás je p i rozhodování, stejně jako p i šachu, spíše podprůměrnými hráči, a jako 

takoví se dopouštíme opakovaných a p edvídatelných chyb. Aktivní znalost těchto 

omezení nám však může posloužit p i navrhování prost edí, ve kterých naše volby činíme. 

Vědecká zjištění z oborů behaviorální ekonomie popisující naše omezení 

dosahovat racionálních rozhodnutí si v poslední dekádě našla cestu do mnoha odvětví 

lidské činnosti. Jedním z nich je i státní správa včetně tvorby politik a navrhování 

administrativních prost edí, která byla p edtím vystavěna spíše na p edpokladu, že se lidé 

chovají a rozhodují jako Deep Blue, nebo alespoň jako Gary Kasparov. Díky vzniku zcela 

nových koncepcí a akademickému ukotvení praktik často známých a empiricky 

ově ených v praxi, nabízí poznatky z behaviorální ekonomie v kombinaci s psychologií 

nové nástroje pro zefektivnění státní správy a její p iblížení k realitě lidského 

rozhodování. ada zemí si již tyto techniky osvojila, nebo na jejich osvojení pracuje, což 

ve výsledku vytvá í tlak na tuzemské státní orgány, aby se problematikou zabývaly také. 

Aktuální odborná a akademická literatura, včetně této práce, tak skýtá rozsáhlé možnosti 

praktického využití a může mít potenciálně zásadní dopad. 

Práce samotná nejd íve ve své teoretické části popisuje, jak se liší pohled 

behaviorální ekonomie na lidské rozhodování od klasických ekonomických teorií, sleduje 

vývoj tohoto oboru a skrze jeho klíčovou literaturu mapuje jeho základní koncepty. Těmto 

teoretickým základům se práce věnuje s cílem vysvětlit odlišný pohled na lidské 
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rozhodování, který zastává behaviorální ekonomie, objasnit kontext, který p ispěl 

k rozvoji tohoto oboru, a stanovit teoretické argumenty a základní nástroje pro navazující 

aplikaci těchto konceptů. Následně totiž práce p ibližuje, jak tyto mohou být a jsou 

využívány ve státní správě, což je také demonstrováno na historickém vývoji využití 

těchto znalostí. Dále práce uvádí p íklady myšlenkových rámců, které jsou využívány pro 

aplikaci poznatků z behaviorální ekonomie a byly využity i v projektu popsaném 

p ípadovou studií. V neposlední adě se teoretická část zabývá etickými a technickými 

nástrahami, které s sebou toto využití p ináší, a které je nutno brát v potaz p i každé z 

jejich aplikací.  

Použitím metody p ípadové studie se práce následně věnuje ízené intervencí 

s použitím poznatků z behaviorální ekonomie, kterou pro Odbor dopravněsprávnních 

činností Magistrátu hlavního města Prahy p ipravil tým vedený Ing. Ladislavem Báčou. 

Cílem této intervence bylo vy ešit problém s nízkým podílem včasně zaplacených 

finančních sankcí za dopravní p estupky. Tato intervence p itom byla založena na 

hypotéze, že skrze aplikaci poznatků z behaviorální ekonomie a psychologie, jejichž 

účinnost byla opakovaně prokázána v zahraniční akademické literatu e a které jsou také 

rozebrány v této práci, bude dosaženo vyššího procenta včasně zaplacených finančních 

sankcí a zkrácení doby jejich zaplacení. Kromě popisu teoretického pozadí této aplikace 

a deskriptivní analýzy její realizace je cílem této práce analýza úspěšnosti provedené 

intervence a návrh dalších technik behaviorální ekonomie, které by mohly být dále 

aplikovány v tomto konkrétním p ípadě. 
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1 Teoretické ukotvení tématu 

1.1 Pojetí člověka v neoklasické ekonomii 
Pro pochopení základních motivu behaviorální ekonomie je nutné si nejd íve 

rozebrat teoretické rámce, skrze které ekonomie obecně nahlíží na lidské rozhodování. 

Teorie o lidském rozhodování se dělí na deskriptivní, které popisují, jak se lidé 

skutečně rozhodují, a normativní, které udávají, jak by se lidé rozhodovat měli. Mezi 

normativní teorie spadá mimo jiné také teorie racionální volby, podle které jedinec p i 

jakémkoliv výběru nejd íve zváží všechny možné alternativy, které následně porovná dle 

svých preferencí. Podle výsledku tohoto porovnání možnosti následně se adí a vybere si 

tu pro něj nejvýhodnější.1  S touto teorií je od základu spjata neoklasická ekonomie, 

intelektuální tradice, která po generace dominovala ekonomickému učení. Neoklasičtí 

ekonomové nep edpokládají, že by se lidé chovali po ád zcela racionálně, ale trvají na 

tom, že odchylky od tohoto racionálního chování jsou drobné, nesystematické a náhodné, 

a proto mohou být v ekonomii zanedbány.2 

V praxi ekonom zváží adu proměnných, které by mohly ovlivnit chování jedince 

p i rozhodování, nap íklad jeho p íjem nebo náklady spojené s rozhodnutím. 

S p ihlédnutím k nim následně vybuduje model zkoumaného chování. Tento model však 

také zahrnuje adu zjednodušujících p edpokladů o zkoumaném jedinci. V drtivé většině 

p ípadů se p edpokládá, že jedinec disponuje perfektní nebo neomezenou racionalitou a 

dostatkem informací, aby mohl provést kvalifikované rozhodnutí, a bude se tedy chovat 

právě a jenom podle teorie racionální volby. V ekonomickém podání to znamená, že se 

bude snažit maximalizovat svůj subjektivní pocit uspokojení ze spot eby statků neboli 

užitek.3 Takový jedinec je poté často nazýván homo economicus. Tento termín v sobě 

nese důležitou informaci – homo economicus se liší od skutečných lidí, homo sapiens 

sapiens, a od skutečných lidí nelze očekávat absolutně racionální chování. Zdá se však, 

že témě  každá ekonomická teorie je od základu založena na p edpokladu, že lidské 

chování je racionální. 4   

Pro zkoumání lidského chování v rámci ekonomie je p edpoklad homo economicus 

užitečným zjednodušujícím nástrojem, který p ispěl k rozvoji tohoto oboru. Důsledkem 

svého rozvoje ekonomie p edevším ve svém západním kapitalistickém podání získala 

                                                 
1 DE JONGE, Jan. 2012, s. 12. 
2 ANGNER, Erik. 2012, s. 4. 
3 GREENWALD, Douglas. 1983, s. 472.  
4 LEA, S. E. G., Roger M. TARPY and Paul. WEBLEY. 1987, s. 12. 
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v očích ve ejnosti statut exaktní vědy a s ním i zásadní vliv na společnost. To se 

v důsledku projevuje i v každodenním životě, kdy se všeobecně p ijímané ekonomické 

teorie, nejen ty o neomezené racionalitě a maximalizaci užitku, zrcadlí v prost edích a 

situacích, kterým jsme vystaveni.5  

1.2 Behaviorální ekonomie 

Obor behaviorální ekonomie sdílí koncepci neoklasické ekonomie jako studia lidského 

chování v podmínkách nedostatku a důsledků tohoto chování na společnost. Behaviorální 

ekonomové p i tom nepopírají, že existují p ípady, kdy se někte í lidé dokážou chovat 

zcela racionálně, ale vě í, že odchylky od racionality, které skuteční lidé vykazují, jsou 

zásadní, systematické, a tudíž také p edvídatelné. Behaviorální ekonomie je tedy 

teoretickým rámcem pro zkoumání a klasifikování těchto odchylek a jejich dopadů na 

společnost.6  

Někte í vyznavači neoklasické ekonomie vnímají behaviorální ekonomii jako 

p ímý útok na jejich obor, avšak jak poznamenávají Camerer s Loewensteinem, „účelem 

behaviorální ekonomie je zvýšit schopnost ekonomie popsat a vysvětlit okolní svět tím, že 

jí dodá více realistické základy z psychologie. Což má v důsledku vést ke vzniku lepších 

teorií, vytváření lepších predikcí v praxi a navrhování lepších politik a hospodaření“.7 

1.2.1 Historie 

Teoretické základy behaviorální ekonomie a její odlišnosti od samotné ekonomie lze 

sledovat skrze jejich historický vývoj. Ve své podstatě se totiž ekonomie skrze 

behaviorální odnož vrací ke svým základům. Zcela neprávem je průkopníkům této 

sociální vědy p isuzována aura mechanistů a systematiků, kte í se snažili celý obor 

vystavět na matematické exaktnosti. Sám Adam Smith, autor knihy O bohatství národů, 

všeobecně považovaný za zakladatele moderní ekonomie, ve své méně známé a d ívější 

knize Teorie mravních citů zdůrazňoval důležitost a vliv psychologických aspektů a 

emocí na rozhodování. Jeremy Bentham, autor konceptu užitku, se široce věnoval jeho 

psychologickým základům a chování zákazníků. Psychologie samotná však byla tehdy 

taktéž začínajícím oborem, který, na rozdíl od ekonomie, nejevil potenciál pro 

kvantifikování zásadních teorií a p iblížení k p írodním vědám, o které se snažila právě 

                                                 
5 LEVINE, David K., 2012, s. 123-129. 
6 ANGNER, Erik. 2012, s. 4. 
7 CAMERER, Colin, George. LOEWENSTEIN and Matthew RABIN. 2004, s. 3. 
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nastupující generace neoklasických ekonomů. Tak došlo ke zrodu konceptu homo 

economicus a oddělení od psychologie.8 9 

Technologický rozvoj výpočetní techniky, ke kterému došlo v první polovině 

dvacátého století, zap íčinil, že se technologie stala dostupnější i pro ekonomické 

výzkumy, modelování a výpočty, což vedlo mimo jiné k vzestupu a rozvoji ekonometrie. 

Ekonomie se svým zamě ením stočila k matematice a teoriím založeným na 

p edpokladech, které však mezitím první odvážlivci začali zpochybňovat. Jedním z nich 

byl Herbert Simon, který v roce 1ř56 zavedl termín omezená racionalita pro označení 

kognitivních omezení p i získávání a zpracovávání informací během rozhodování. Jako 

první také popsal použití heuristik, tedy mentálních zkratek, za účelem snížení kognitivní 

námahy p i rozhodování. Jeho práce se dočkala pozitivních ohlasů, za výzkum omezené 

racionality získal také Nobelovu cenu za ekonomii, a ačkoliv se jeho práce nevyhnula 

kritice ze strany vyznavačů neoklasické ekonomie, ukázala směr mnoha dalším 

výzkumníkům.10  

Mezi ně pat ili i psychologové Amos Tversky a Daniel Kahneman, jejichž 

výzkum v sedmdesátých a osmdesátých letech zásadním způsobem ovlivnil náhled na 

lidské rozhodování nejen z pohledu ekonomie.  

1.2.2 Prospektová teorie 

Rozší ením Simonových teorií a vlastním výzkumem v oblasti kognitivní psychologie 

dospěli Kahneman s Tverskym k formulaci prospektové teorie. Pokusy popsané v rámci 

této teorie a v adě publikací, které ji následovaly, dokázaly, že lidé jsou náchylní 

k systematickým chybám p i pamatování zážitků, odhadování rizik nebo 

pravděpodobností.11 

P i analyzování lidského chování v prost edí nejistoty se neoklasická ekonomie 

opírá o teorii očekávaného užitku, kterou popsal v 1Ř. století Daniel Bernoulli a rozší il 

tak teorii očekávané hodnoty. Podle této teorie se lidé v prost edí nejistoty, tedy nap íklad 

p i hazardní h e, rozhodují podle šancí. Taková šance se p itom skládá z množiny 

možných výsledků a pravděpodobností, že k těmto výsledkům dojde. Pokud by tedy 

jedinci byly nabídnuty dvě možnosti, nap íklad jistá výhra 45 dolarů nebo hod mincí 

s možností vyhrát dolarů 100, ale zároveň s riskem nulové výhry, měl by takový jedinec 

                                                 
8 Tamtéž, s. 4-7. 
9 WILKINSON, Nick. c2008, s. 4-11. 
10 CAMERER, Colin, George. LOEWENSTEIN and Matthew RABIN. 2004, s. 5-7. 
11 HALPERN, David. 2016. s. 29. 



   

7 
 

provést snadnou kalkulaci pravděpodobností a dojít k závěru, že 50% pravděpodobnost 

výhry 100 dolarů skýtá vyšší výhru, konkrétně 50 dolarů, než jistých 45 dolarů. 12 

Bernoulli však pozoroval, že lidé nevolí statisticky výhodnější možnost, ale snaží se 

intuitivně vyhnout riziku a sáhnou proto po nižším, ale jistém zisku. Na základě toho 

popsal averzi k riziku, inherentní vlastnost lidí zvolit si p i rozhodování v podobných 

situacích možnost, kterou vnímají jako méně riskantní. Jeho teorie očekávaného užitku, 

později doplněná Von-Neumannem a Morgensternem, tedy tvrdí, že lidé se v prost edí 

nejistoty nerozhodují na základě absolutních hodnot možných výsledků, nýbrž jejich 

psychologického projevu, užitku. Mezní užitek, který může jedinec získat nebo ztratit se 

i podle Bernoulliho zásadním způsobem liší podle bohatství, kterým jedinec disponuje 

p ed ztrátou nebo ziskem užitku.13 14 

Teorie očekávaného užitku společně se zákonem o mezním užitku se stala nejen 

normativním, ale i deskriptivním nástrojem neoklasické ekonomie, a je to právě tato 

teorie, kterou v roce 1979 nejd íve rozporovali a následně doplnili Daniel Kahneman a 

Amos Tversky. Podle nich neuvážil Bernoulli a ani jeho následovníci aspekty kontextu, 

ve kterém jsou tato rozhodnutí učiněna.  

V první adě, teorie očekávaného užitku nebere v potaz výchozí stav p i 

rozhodování, tedy takzvané referenční body. Ty si můžeme demonstrovat na p íkladu 

Jacka a Jill, kte í oba vlastní 5 milionů dolarů. Včera však měl Jack na účtu milionů ř, 

mezitím co Jill pouze 1. Teorie očekávaného užitku p edpokládá, že samotný užitek je to, 

co činí lidi šťastnými, pokud tedy mají Jack i Jill stejné jmění, měli by být stejně šťastní. 

Referenční body, ke kterým však toto jmění vztahují, 1 milion v p ípadě Jill a ř milionů 

v p ípadě Jacka, však zanechávají značný rozdíl v tom, jak šťastní se cítí.15  

Druhým nedostatkem teorie očekávaného užitku je podle Kahnemana s Tverskym 

její pohled na ztráty. Ztráta užitku je zde pouze číselným vyjád ením, které má opačné 

znaménko než jeho zisk. Absolutní hodnoty, kterých dosahují, jsou si tedy rovny, a 

v rámci této teorie tak neexistuje prostor pro úvahu, že snížení užitku p i ztrátě peněz 

může být vyšší než jeho nárůst p i zisku stejné částky.16 Ve skutečnosti je psychologická 

                                                 
12 KAHNEMAN, Daniel. 2012a, s. 271. 
13 KAHNEMAN, Daniel. 2012a, s. 262. 
14 HORÁK, Ond ej. 2012. 
15 KAHNEMAN, Daniel, Amos TVERSKY. 1979, s. 1-8 
16 KAHNEMAN, Daniel. 2012a, s. 270 
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bolest způsobená ztrátou až dvakrát silnější než zisk stejné hodnoty. Tento jev nazvali 

Kahneman s Tverskym averzí ke ztrátě.17 

Výše zmíněné principy společně formují prospektovou teorii, tedy stěžejní dílo 

Kahnemana a Tverskyho, za které byl první jmenovaný, jako vůbec první psycholog v 

historii, oceněn Nobelovou cenou za ekonomii, a které svým zpochybněním teorie 

očekávaného užitku započalo vzestup behaviorální ekonomie v následujících dekádách.18 

Během nich došlo k zvýšení počtu akademických prací věnovaných tomuto tématu, což 

vedlo p es speciální vydání akademického sborníku Quarterly Journal of Economics 

v roce 1řř7 až k etablování sborníku Journal of Behavioral and Experimental 

Economics.19 

Moderní výzkum behaviorální ekonomie se následně soust edil na dvě oblasti. 

První z nich identifikuje a katalogizuje odchylky od teorie racionální volby, pro které se 

ujalo označení kognitivní zkreslení nebo biasy. Druhý směr zkoumá tato zkreslení v praxi 

a tržním prost edí.20 Zásadním p edstavitelem druhého směru se stal profesor ekonomie 

a Kahnemanův kolega, Richard Thaler, který na práci Kahnemana a Tverskyho postavil 

svůj výzkum spot ebitelského chování.21 

1.2.3 Teorie duálního procesování 
Na p edchozí díla navázal Daniel Kahneman rozvinutím teorie duálního procesování, 

skrze kterou psychologové již několik desetiletí zkoumali dva režimy lidského myšlení. 

Základy pro tuto teorii položil psycholog William James a k jejímu rozvoji výrazně 

p ispěli nap íklad Richard Petty a John Cacioppo svým modelem rozvedení 

pravděpodobností (z anglického Elaboration likelihood model, p eklad autora). Ten se 

stal stěžejním v oboru p esvědčování, nebo psychologové Stanovich a West, kte í tyto 

režimy pojmenovali Systém 1 a Systém 2. Toto pojmenování p evzal právě také 

Kahneman.22 23 

Podle této teorie využívá lidský mozek dva systémy myšlení. Systém 1 funguje 

automaticky a rychle, s malým nebo žádným úsilím a bez pocitu úmyslné kontroly. Náleží 

mu vrozené dovednosti, které sdílíme s ostatními živými tvory. Rodíme se p ipraveni 

                                                 
17 SAMSON, Alain. 2016b, s. 10. 
18 SAMSON, Alain. 2014a, s. 2 
19 Tamtéž, s. 3 
20 WRIGHT, Joshua and Douglas GINSBURG. 2012.  
21 SAMSON, Alain. 2014a, s. 5 
22 KAHNEMAN, Daniel. 2012a, s. 26 
23 SLOMAN, Steven. 1996, s. 1. 
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chápat svět kolem sebe, rozeznávat věci, smě ovat pozornost nebo se vyhýbat ztrátám. 

Tyto a další mentální aktivity se pak stávají rychlými a automatickými na základě praxe. 

Systém 1 se naučil asociovat mezi myšlenkami a získal dovednosti, jako jsou čtení a 

porozumění detailů sociálních situací. Tyto znalosti jsou uloženy v paměti a člověk k nim 

p istupuje bez vědomého úmyslu a úsilí.  

Na druhou stranu, vědomé duševní činnosti, které má na starosti Systém 2, 

vyžadují pozornost. Tou disponujeme v omezeném množství, a tak je nutné, aby ji Systém 

2 p iděloval těm činnostem, které ji zrovna vyžadují. Znakem takových činností je to, že 

se navzájem narušují, a proto je obtížné nebo p ímo nemožné, provádět jich několik naráz. 

Činnost Systému 2 bývá často spojována se subjektivním prožitkem jednání, volby, 

soust edění nebo sebekontroly. 24 

Dělba práce mezi Systémem 1 a Systémem 2 je vysoce efektivní, jelikož 

minimalizuje vydané úsilí a optimalizuje výkon. Po většinu času toto uspo ádání funguje 

dob e, protože Systém 1 je obecně velmi dobrý v tom, co dělá. Jeho modely známých 

situací jsou p esné, jeho krátkodobé p edpovědi bývají obvykle také p esné a jeho první 

reakce na různé problémy jsou rychlé a obecně vhodné. Systém 1 je však náchylný 

k tomu, dělat za určitých okolností systematické chyby. Podléhá totiž zkreslením a slepě 

následuje zjednodušovací a substituční mentální zkratky, což v kombinaci s jeho dalším 

omezením, a to sice nemožnosti jej vypnout, vede k selháním.25  Těmto omylům lze 

zabránit zvýšeným monitorováním a usilovnou aktivitou Systému 2, jak ale íká sám 

Kahneman: „V každodenním životě by však taková neustálá „pohotovost“ nepřispěla 

k dobru věci a byla by zcela jistě nepraktická.“26  

Právě podle Systému 2 by se dle zažitých p edstav neoklasické ekonomie měli 

lidé ídit p i jakémkoliv rozhodování, a je to Systém 2, který by měl neustále následovat 

teorii očekávaného užitku. Jak ale dokázali nejen Kahneman a Tversky, ale již jejich 

p edchůdci, lidé se místo toho velice často spoléhají na intuitivní Systém 1, což vede 

k systematickým selháním. Během mapování tohoto iracionálního avšak typicky lidského 

chování se také začaly objevovat první snahy a teorie o tom, jak by se tyto nedostatky 

v jinak mocné kapacitě lidského mozku daly využít pro dosažení žádoucích změn 

v lidském chování.27 

                                                 
24 KAHNEMAN, Daniel. 2012a, s. 27-33. 
25 Tamtéž. 
26 Tamtéž, s. 35. 
27 THALER, Richard H., 2015, s. 307. 
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Teorie duálního procesování skýtá adu implikací pro další obory, p ičemž znalost 

této teorie a její uvážení má potenciál pro široké využití v praxi, včetně státní správy. 

P ed, během a i po období tvorby Kahnemana a Tverskyho byla a stále je objevována a 

zkoumána ada kognitivních omezení, heuristik a zkreslení, které svádí Systém 1 na 

scestí, a kterým se práce bude věnovat v další části. Velké množství výzkumů těchto jevů 

bylo provedeno v odvětví psychologie p esvědčování, kde k teoretickému ukotvení 

intuitivních praktik využívaných nejen v marketingu, výrazně p ispěl nap íklad 

psycholog Robert Cialdini.28  

1.2.4 Behaviorální ekonomie v 21. století 
Podle některých byla behaviorální ekonomie stále oborem ekonomických heretiků, která 

by neměla mít své místo v praxi. Události první dekády nového tisíciletí však 

z behaviorální ekonomie učinily aktuální téma nejen mezi odborníky, ale i pro laickou 

ve ejnost.29 

Zásadní roli pro rozší ení povědomí o behaviorální ekonomii totiž sehrála finanční 

krize. Její p íčiny a rozsáhlé dopady zásadním způsobem zvýraznily mezery 

v konvenčním ekonomickém myšlení. „Krize ukázala nejen, že takzvaní experti 

v komerční sféře i mezi akademiky mají sklony dělat závažné a systematické chyby 

s katastrofickými následky, ale také poukázala na strašlivá selhání orgánů zodpovědných 

za regulaci, centrálních bank, a především modelů lidského chování, podle kterých tyto 

subjekty operovaly.“30  

Jeden z nejvlivnějších popularizátorů behaviorální ekonomie, tehdy ještě 

neznámý autor budoucího bestselleru Jak drahé je zdarma?, Dan Ariely, p edpovídal 

krátce po vypuknutí krize její možné dopady na stále se etablující obor: „S bolestí hledíme 

do očí nepravdivosti standardních ekonomických modelů – o tom, že lidské bytosti jsou 

vždy schopné racionálního rozhodování, a že trhy a instituce jsou ze své podstaty sebe-

regulující. Konečně si začínáme uvědomovat, že skutečnou neviditelnou rukou trhu je 

iracionalita, která řídí lidské rozhodování. Jedná se o velmi těžké časy našeho 

hospodářství i nás samotných, ale tento názorový zvrat, který krize způsobila, dává 

                                                 
28 HALPERN, David. 2016, s. 34. 
29 LEVINE, David K., 2012, s. 10. 
30 HALPERN, David. 2016, s. 45. 
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vzniknout novým příležitostem pro behaviorální ekonomii, a pro ty, kdo jsou ochotní se 

učit a změnit způsob, jakým přemýšlí a chovají se.“ 31 32 

Jak uvádějí Diamond a Vartiainen, „neexistuje důvod, aby myšlenky 

z behaviorální ekonomie nebyly aplikovány i v jiných doménách“.33 Není p ekvapením, 

že se s jejich využitím můžeme setkat jednak v různých odvětvích ekonomie, jako je 

investiční bankovnictví, pojišťovnictví, spo ení nebo mzdová politika a mnoho dalších, a 

jednak v různých disciplínách psychologie, jako jsou nap íklad p esvědčování, kognitivní 

psychologie, adiktologie, organizační a institucionální psychologie nebo v oboru lidských 

zdrojů. Své uplatnění p i tom nachází behaviorální ekonomie i ve školství, zdravotnictví, 

sociální péči, právu, urbanismu, ochranně životního prost edí, na poli mezinárodní 

charitativní činnosti a samoz ejmě také v marketingu.34 

1.2.5 Metodologie v behaviorální ekonomii 
Velice důležitou součástí nejen samotných výzkumů na poli behaviorální ekonomie, ale 

i jejího praktického využití hraje metoda experimentu, kterou jsou ově ovány a 

vyhodnocovány teorie a koncepty. Jedná se o metodologický p ístup, kdy je po 

pozorování jevu a formulaci hypotézy tato hypotéza potvrzena nebo vyvrácena sérií 

p ipravených kroků. Zásadní vlastností této procedury je její opakovatelnost, která má 

vést ke stejným výsledkům. V p ípadě sociálních věd a porovnávání vzorců chování 

skupin lidí se experimenty dělí podle místa, kde jsou vykonávány na terénní a laboratorní 

a podle své podstaty na kontrolované a kvaziexperimenty. 35 36 

V p ípadě určování efektivnosti politik, reforem a dalších sociálních programů 

p edstavuje zlatý standard metoda randomised control trial, zkráceně RCT, neboli 

metoda randomizované kontrolované studie. 37  Jejím principem je náhodné rozdělení 

pozorovaných subjektů do skupin a implementace objektu výzkumu, tedy nap íklad 

inovace libovolného procesu. Jedna z testovaných skupin je vystavena působení 

zkoumaného jevu a jeho p ípadným dopadům, mezitím co druhá nikoliv a slouží proto 

jako kontrolní skupina. V p ípadě testování inovací je kontrolní skupina vystavena 

původní verzi procesu, zatímco druhá inovované verzi. Po sběru výsledků je analyzován 

                                                 
31 ARIELY, Dan. 2009a. 
32 ARIELY, Dan. 2009b. 
33 DIAMOND, Peter, Hannu, Vartiainen. 2007, s. 2. 
34 DIAMOND, Peter, Hannu, VARTIAINEN. 2007, s. 2-6. 
35 Types of Experiments. 2014. 
36 GRIBBONS, Barry, Joan, HERMAN. 1997, s. 1.  
37 PUSCHAK, Evan. 2016 
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rozdíl mezi sledovanými skupinami a určen výsledek. V p ípadě procesů a jejich inovací 

je tedy zkoumána p ípadná p ítomnost či nep ítomnost statisticky významného rozdílu ve 

výsledcích sledovaných subjektů. Počet testovaných skupin může být dle pot eb upraven, 

a proti kontrolní verzi tak může být testováno hned několik alternativ.38 39 

Tato metoda má svůj původ v klinických testech léků, kde je využívána již p es 

60 let, p ičemž léka ská literatura adí RCT na samé čelo žeb íčku relevantnosti 

důkazních materiálů a primárních studií.40 P i realizaci této metody v praxi musí však být 

splněna ada náležitostí, které ze skutečného RCT činí obtížně dosažitelnou metu. 

Mnohem běžnějším ešením je proto metoda kvaziexperimentu.41  

Pro sociální vědy, tedy i behaviorální ekonomii a p edevším pro jejich následné 

praktické využití hraje používání experimentů zásadní roli. P i správném naplánování a 

designu p edstavují jednoduchý a nenákladný zdroj vypovídajících a plošně 

srozumitelných výsledků.42  

I využití experimentů může mít určitý vliv na rozvoj a popularizaci behaviorální 

ekonomie v posledních desetiletích. Výzkum heuristik a kognitivních zkreslení touto 

formou produkuje množství srozumitelných výsledků v krátkém časovém horizontu. 

Nárůst počtu těchto experimentů a výsledků však i podle Daniela Kahnemana p edstavuje 

zásadní hrozbu pro výzkum některých jevů v behaviorální ekonomii. On sám proto 

vyzýval vědce k sjednocení do asociace s kontrolním orgánem, který by zkoumal 

opakovatelnost výsledků takových výzkumů a zajistil tak důvěryhodnost zúčastněným 

vědcům i celému oboru.43   

1.2.6 Vztah behaviorální ekonomie a marketingu 

P ed rozborem některých konkrétních jevů, které behaviorální ekonomie zkoumá, se tato 

práce chce také věnovat provázanosti tohoto oboru a marketingu. Skrze své výzkumné 

nástroje totiž akté i na poli behaviorální ekonomie teoreticky ukotvují poznatky, které se 

v marketingu používají již delší dobu, a jedná se tedy o empiricky mnohokrát ově ené 

techniky. S každým dalším rozvojem a objevem p i tom behaviorální ekonomie p ispívá 

také k rozvoji marketingu.  

                                                 
38 HAYNES, Laura, Owain SERVICE, Ben GOLDACRE and David TORGERSON. 2012, s. 15-18. 
39 ANGNER, Erik. 2012, s. 7. 
40 GUYATT, Gordon. 1995, s. 3. 
41 GRIBBONS, Barry, Joan, HERMAN. 1997, s. 2. 
42 HAYNES, Laura, Owain SERVICE, Ben GOLDACRE and David TORGERSON. 2012, s. 13. 
43 KAHNEMAN, Daniel. 2012b. 
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Lidské chování, které hraje v obou oborech tak zásadní roli je pro exaktně 

zamě enou ekonomii těžko uchopitelnou otázkou psychologie. Jak ale íká sám tvůrce 

teoretického rámce pro marketing, Philip Kotler, „když nyní ekonomie čelí omezené 

funkčnosti svých modelů v praxi a obrací se k faktoru lidského chování, chce tento 

podrobněji zkoumat a sbírat informace a data, tak záhy zjistí, že ta data tu jsou a 

v některých případech dokonce už velmi dlouho byla. Je to marketing. Behaviorální 

ekonomie je jiný název pro marketing.“44  

Kotler tak potvrzuje slova zkušeného londýnského marketéra a význačného 

popularizátora behaviorální ekonomie a jejího využití Roryho Sutherlanda. Ten na své 

listopadové p ednášce v prostorách pražské pobočky reklamní agentury Ogilvy and 

Mather dokonce mezi oba zmíněné obory položil rovnítko, když prohlásil, že behaviorální 

ekonomie je marketing s lepšími slovy.45  

Některé z nejznámějších pokusů na poli behaviorální ekonomie buď p ímo 

vycházejí z marketingových technik, nebo se jimi alespoň inspirovaly. Zdá se, že až 

následným popsáním v ekonomicky nebo psychologicky orientované akademické 

literatu e získaly tyto koncepty teoretickou základnu. Ta ale v praxi vede k dalšímu 

použití těchto technik, a tak dochází k návratu zpátky na pole marketingu. Je proto těžké 

p esně definovat vztah behaviorální ekonomie a marketingu. Navíc, mezitím, co klasická 

ekonomie nachází v behaviorální ekonomii další funkční rozměr svého oboru, 

marketingu může tato rostoucí disciplína podle Sutherlanda také navrátit jeden z jeho 

původních smyslů. Jak totiž také tvrdí: „Jako marketéři jsme se stali více spojeni 

s tvorbou komunikace a reklam, místo řešení psychologických potřeb lidí.“46  

1.3 Heuristiky a kognitivní zkreslení 
Poznatky z behaviorální ekonomie, které nejčastěji nachází využití v praxi, včetně 

projektu popsaného v praktické části této práce, jsou výsledky výzkumů a experimentů 

zamě ených na kognitivní zkratky, skrze které Systém 1 dochází k rychlým závěrům, a 

rozhodnutím. Jak uvádí Robert Cialdini: „Existujeme v mimořádně složitém, nejrychleji 

se měnícím a nejspletitějším prostředí, jaké kdy na naší planetě bylo. Abychom se s tím 

vypořádali, potřebujeme zkratky.“ 47  Paralelně s Cialdinim zkoumali tyto zkratky i 

Kahneman s Tverskym, kte í v další ze svých zásadních prací vysvětlují, že lidé se 

                                                 
44 KOTLER, Philip. 2016 
45 SUTHERLAND, Rory. 2016. 
46 SUTHERLAND, Rory. 2016. 
47 CIALDINI, Robert B. 2012., s. 21. 
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spoléhají na omezené množství heuristických principů, které snižují složitost 

vyhodnocování pravděpodobností a předvídání výsledků na jednodušší operace úsudku. 

Tyto heuristiky jsou většinou užitečné, ale občas vedou k závažným a systematickým 

chybám.“48 Heuristické principy nebo heuristiky jsou jednoduché procedury, které nám 

pomáhají nalézt adekvátní, ale často nedokonalé, odpovědi na složité otázky. 49 

Systematická selhání, ke kterým vedou, se poté nazývají kognitivní zkreslení. K jejich 

opakovanému výskytu p itom p ispívá dominance činnosti Systému 1, p ípadně 

nedostatečná činnost Systému 2. 

Výzkumy na poli evoluční psychologie navíc odhalují, že stejně pravidelná 

selhání na poli rozhodování vykazují i nám p íbuzní primáti. Sklony k podléhání 

zkreslením jsou tedy pravděpodobně důsledkem zcela fundamentálních kognitivních 

mechanismů v našem mozku, které jsou z evolučního hlediska velmi staré. Vzhledem 

k tomu, že tyto navíc p etrvaly po miliony let a odolaly získaným zkušenostem a později 

vyvinutým schopnostem, jsou sklony k podléhání zkreslením mnohem obtížněji 

p ekonatelné, než si myslíme. Naše základní strategie pro rozhodování v nás totiž mohou 

být hluboce zako eněny dokonce do stejné míry, jako touha po cukru nebo averze vůči 

hadům a pavoukům.50 

Kahnemanem a Tverskym odstartované zkoumání kognitivních zkreslení, mezi 

které pat í také již zmíněná a jimi popsaná averze ke ztrátě, vedlo v posledních několika 

dekádách k objevení a popsání desítek dalších jevů této kategorie, p ičemž jejich celkový 

počet se v současnosti pohybuje okolo dvou stovek. Jejich komplexní kodifikace je 

problematická, jednak kvůli jejich rozsáhlosti, jednak kvůli nejasným hranicím mezi 

jednotlivými zkresleními a heuristikami. S p ispěním akademické obce pracující na jejich 

popisu je v ročenkách webu BehavioralEconomics.com shrnuje spolupracovník London 

School of Economics, doktor Alain Samson.51  

Důkazem potenciálu, který skýtá znalost heuristik a zkreslení dokazuje i zájem 

praktiků mimo akademickou obec. Na základě jejich výčtu na internetové encyklopedii 

Wikipedia se v roce 2016 o jejich kodifikaci pokusil také americký softwarový inženýr 

Buster Benson. 52 53 

                                                 
48 TVERSKY, A. and D. KAHNEMAN. 1974, str. 1. 
49 KAHNEMAN, Daniel. 2011, s. 98. 
50 LAKSHMINARAYANAN, Venkat and Laurie R. SANTOS. 2012, s. 14.  
51 SAMSON, Alain. 2014b, s. 13. 
52 BENSON, Buster. 2016. 
53 BENSON, Buster. 2017.  
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V této práci uvádím pouze několik vybraných heuristik a kognitivních zkreslení, 

které již byly popsány v akademické literatu e, mají zásadní dopad na lidské chování 

v každodenním životě a p ímo souvisí s praktickou částí této práce. 

1.3.1 Heuristika dostupnosti 

K tomuto kognitivnímu zkreslení dochází v situacích, kdy lidé odhadují pravděpodobnost 

nebo frekvenci výskytu daného subjektu podle snadnosti s jakou se jim subjekt vybaví.54    

Typickým p íkladem a projevem heuristiky dostupnosti (z anglického availability 

heuristic) jsou buď nedávné události z našeho bezprost edního společenského okolí, nebo 

značně medializované události. To v důsledku vede také nap íklad k tomu, že lidé p i 

dotazování na pravděpodobnost úmrtí v důsledku teroristických útoků nebo p írodních 

katastrof opakovaně p i azují těmto p íčinám neúměrně vysoké hodnoty výskytu.55 56 57 

1.3.2 Kotvení 
Kognitivní zkreslení zvané kotvení (z anglického anchoring) se vyskytuje v p ípadech, 

kdy lidé p i odhadování neznámé kvantity nebo čísla berou v úvahu určitou konkrétní 

hodnotu, které byli p edtím vystaveni. Jejich odhad dané kvantity nebo čísla poté zůstává 

na blízku dané konkrétní hodnotě, která tedy slouží jako kotva.58 Číslo, které slouží jako 

kotva, p itom nemusí mít žádnou souvislost s hodnotami, které jsou zvažovány. Což také 

demonstrovali Kahneman s Tverskym, když provedli studii s upraveným kolem štěstí, 

které se zastavovalo pouze na hodnotách 10 a 65. Účastníci studie byli po vytočení 

jednoho z těchto čísel dotázáni na dvě faktické otázky: Je procento afrických národů 

v OSN větší nebo menší než vaše vytočené číslo? Jaký je váš nejlepší odhad pro procento 

afrických národů v OSN? Hodnoty z kola štěstí by logicky neměly mít žádný vliv na 

výsledky faktické otázky, nicméně jak ukázal tento a ada dalších pokusů, mají. Odhady 

odpovědí se zásadním způsobem odlišovaly podle toho, které číslo dotázaní vytočili, 

p ičemž nižší číslo vedlo k nižším odhadům a naopak.59  

 Kotvení nachází mnohé využití v marketingu a to v různých formách. Bylo 

nap íklad prokázáno, že explicitní slogany, ale i nákupní limity mohou vést ke zvýšení 

nakupovaného množství.60   

                                                 
54 TVERSKY, A. and D. KAHNEMAN. 1974, s. 3. 
55 SUNSTEIN, Cass R. 2003, s. 2. 
56 KANG, Jenny. 2015. 
57 PACHUR, Thorsten, Ralph HERTWIG and Florian STEINMANN. 2012, s. 13. 
58 KAHNEMAN, Daniel. 2011, s. 119. 
59 Tamtéž. 
60 SAMSON, Alain. 2014b, s. 13. 
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1.3.3 Společenská norma a stádový efekt  
Podle principu společenské normy (z anglického social norm, p eklad autora) člověk 

rozlišuje, co má nebo nemá udělat, na základě chování, které pozoruje u ostatních lidí. 

V situacích, kdy nevíme, jak se rozhodnout, tedy budeme zvažovat vhodnost možnosti 

podle toho, v jaké mí e ji pozorujeme u ostatních lidí.61 62 Heuristika společenské normy, 

tedy následování chování většiny, je jedním z projevů stádního chování a v důsledku 

může vést ke kognitivnímu zkreslení zvanému stádový efekt (z anglického bandwagon 

effect, p eklad autora). Podobně jako má heuristika dostupnosti značný vliv na 

vyhodnocování pravděpodobnosti některých jevů v běžném životě, může mít i tento 

psychologický jev neblahé důsledky v každodenním životě. „Pravidlo ‚jdi se stádem, 

zvlášť když tě nic lepšího nenapadá‘, funguje běžně velmi spolehlivě. A přesto se někdy 

stává, že svým sousedům důvěřujeme přespříliš. Místo aby se naše chyby navzájem 

vyrušily, což je vůdčí myšlenka moudrosti davu, začnou se naopak posilovat a postupně 

se vymykat kontrole. Slepý povede slepé a všichni spadnou ze skály. K tomuto jevu 

dochází celkem zřídka, ale když už přijde, může mít katastrofální následky.“63 

 Společenská norma a stádový efekt jsou samoz ejmě hojně využívány p edevším 

v marketingu. „Zaměstnanci v reklamě přímo zbožňují, mohou-li sdělit, že produkt je 

„nejrychleji rostoucím“ či „nejprodávanějším“ na trhu, protože tak nemusí zákazníky 

přímo přesvědčovat o jeho kvalitě. Stačí jim jen říci, že si to myslí mnoho lidí, což se zdá 

být dostatečným důkazem.“64 Účinek těchto jevů navíc nabírá na síle, pokud pozorujeme 

chování lidí, kte í jsou nám podobní, nebo které za podobné považujeme.65 

 Díky své efektivitě skýtají společenská norma a stádový efekt zásadní potenciál 

p i státy ízených aktivitách s cílem změnit chování obyvatelstva. 

1.3.4 Hyperbolické diskontování 
Pokud se lidé nacházejí v situaci, kdy rozhodují mezi dvěma možnostmi, které nelze 

zvolit ve stejném čase, provádí takzvané mezičasové rozhodování. Teorie hyperbolického 

diskontování popisuje, jak lidé p i takovém rozhodování p ipisují větší hodnotu 

p ítomným odměnám a ziskům oproti budoucím. Důsledkem heuristického 

                                                 
61 LUN, Janetta, Stacey SINCLAIR, Erin R. WHITCHURCH and Catherine GLENN. 2007, s. 1. 
62 CIALDINI, Robert B. 2012., s. 117. 
63 SILVER, Nate. 2014, s. 358. 
64 CIALDINI, Robert B. 2012., s. 118. 
65 Tamtéž, s. 133. 
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hyperbolického diskontování je zkreslení p ítomného okamžiku (z anglického present 

bias, p eklad autora).66 67 

 Praktickými dopady této heuristiky a zkreslení jsou nap íklad prokrastinace, 

zadlužování použitím kreditních karet, nedostatečné spo ení nebo závislost na 

návykových látkách.68 69 

1.3.5 Heuristika vzácnosti 
Podle principu heuristiky vzácnosti (z anglického scarcity heuristic, p eklad autora) 

p ipisují lidé možnostem větší hodnotu, jestliže jsou méně dostupné. Tato mentální 

zkratka se opírá o dva důvody. Za prvé, věci, které se těžko získávají, bývají obvykle 

hodnotnější, a tak může jejich dostupnost posloužit jako rychlá nápověda o jejich kvalitě. 

Za druhé, tím, že se věci stávají hů e dostupnými, dochází ke ztrátě svobod. Na což 

v důsledku teorie psychické reaktance reagujeme tím, že náš zájem o ně narůstá. 

Nejsilnější projevy heuristiky vzácnosti proto nastávají v p ípadech, kdy je snížena 

dostupnost p edtím běžně dostupného subjektu.  

Výdělečné využití této heuristiky můžeme běžně pozorovat v adě p esvědčovacích 

a marketingových metod, jako je „omezené množství“ nebo taktika „poslední termín“, 

kdy se nás jejich uživatelé pokoušejí p esvědčit o tom, že p ístup k tomu, co nabízejí, je 

omezen počtem kusů nebo časem.70  

1.4 Poznatky behaviorální ekonomie ve státní správě 

Teoretické koncepty, které tato práce doposavad popsala, si díky p íznivým podmínkám 

našly v posledních letech cestu do prost edí státní správy. Pod vlivem neoklasické 

ekonomie nejen obchodníci ale také vývojá i, inováto i a právě zástupci státních aparátů 

dlouhodobě nahlížejí na lidského jedince jako na entitu, která p emýšlí a plánuje 

dlouhodobě a snaží se maximalizovat svůj užitek. Dosavadní výzkumy na poli 

behaviorální ekonomie ale poukázaly na mezery tohoto chápání lidského chování a 

s rozší ením těchto výzkumů, jejich výsledků a dalších variací se na p elomu tisíciletí 

objevují první studie orientované na použití vzniklých poznatků pro rozvoj státní 

                                                 
66 HOUDEK, Petr. 2007, s. 4. 
67 SAMSON, Alain. 2014b, s. 26. 
68 O'DONOGHUE, Ted and Matthew RABIN. 1999, s. 17.  
69 O'DONOGHUE, Ted and Matthew RABIN. 2000, s. 2. 
70 CIALDINI, Robert B. 2012., s. 245. 
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správy.71 Tyto nové teoretické i praktické rámce jsou součástí i p ípadové studie popsané 

v praktické části této práce.  

1.4.1 Historické kořeny 

Organizované a ízené využití psychologie má v tomto ohledu i své primitivní 

p edchůdce. P edobrazy dnešních ízených vládních aktivit s cílem zlepšit život občanů 

nebo zefektivnit státní z ízení můžeme nalézt v činech některých evropských panovníků 

od začátku 17. století. Tito vládci se rozhodli cíleně využít svého vlivu a moci, aby 

zap íčinili změny v módě, společenském chování nebo náboženství. Tehdejší 

obyvatelstvo často zásadním způsobem následovalo chování svých vládců a členů jejich 

dvorů, což si někte í panovníci uvědomovali a intuitivně toho využívali. Historicky 

možná nejlépe zdokumentovaným p ípadem je zásah pruského krále Fridricha Velikého.  

Ten se snažil prosadit pěstování pro Evropu nového druhu zeleniny – brambor. 

Sliboval si od nich výraznou pomoc v dobách hladomoru, když p i jednom z nich v roce 

1774 dokonce vydal p íkaz, aby byl odstartován celonárodní kultivační program. Kvůli 

jejich nevábnému vzez ení, nevýrazné chutí a možné také proto, že se zkrátka jednalo o 

novinku, se povinné pěstování brambor nesetkalo s pozitivním p ijetím, když se mu 

pruská města opakovaně vzpírala. Fridrich Veliký se proto uchýlil k alternativnímu 

ešení. Vyhlásil bramboru královskou plodinou, kterou je povoleno pěstovat pouze na 

královských pozemcích, které nechal strážit. To p irozeně vyvolalo zájem nižších vrstev, 

které se o královskou plodinu začaly zajímat a krást ji. Což se da ilo, p edevším údajně 

proto, že král potají p ikázal strážím, aby brambory nest ežili se zcela kompletním 

nasazením. Intuitivním využitím heuristiky vzácnosti tak pruský panovník dosáhl 

rozší ení této plodiny.72 

 Tento zásah však nebyl vědecky podložený, nýbrž zcela intuitivní. Navíc je nutné 

uvážit, že byť na pokraji osvícenství, stále se jednalo o monarchii, kde se zavedení 

podobných zásahů nebo praktik rovnalo slovu nebo činu panovníka.  

K systematickému využití psychologických poznatků v rámci komunikace se 

státy a vlády uchýlily až na začátku 20. století, tedy v období světových válek. Tyto 

konflikty vedly vlády zúčastněných států k tomu, aby ve velkém mě ítku spustily 

p esvědčovací aktivity, tedy propagandu. „Tato oblast komunikace se v Evropě, USA 

i Asii nejmohutněji rozvíjela v první polovině 20. století. Ke skutečnému rozmachu 

                                                 
71 ETIZONI, Amitai. 2011, s. 6.  
72 HALPERN, David. 2016, s. 16. 
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válečné propagandy a masového působení prostřednictvím médií, zejména začínajícího 

rozhlasu, došlo během první světové války. „Zlatá éra“ propagandy nastala ve třicátých 

letech, kdy se spojila s estetikou a prostředky reklamního průmyslu.“73 Propagandistické 

aktivity a změny chování, které měly vyvolat, sledovaly několik cílů. Měly pomoci 

válkou zmítanému hospodá ství, vytvo it pocit sdíleného společenského údělu a 

v totalitních zemích měly během válek i po nich p iživovat a udržovat nastolenou 

ideologii. Ve formě různých jednotek se zamě ením na psychologické operace a 

psychologické a informační války je tento aspekt psychologie v rámci státních z ízení 

p ítomný dodnes.74  

Zároveň s propagandou, public relations a marketingem se rozvíjel i obor 

experimentálních politických věd, který pomocí výzkumů a pokusů také zkoumal možné 

ovlivňování ve ejnosti a obyvatelstva, p edevším stran volebního chování.75 

1.4.2 Libertariánský paternalismus 

Zlom pro ízené využití nejnovějších poznatků z psychologie a behaviorální ekonomie 

p išel v roce 2008, kdy již zmíněný Richard Thaler a jeho kolega, právník z Harvardské 

univerzity, Cass Sunstein vydávají knihu Nudge: Improving Decisions about Health, 

Wealth and Happiness (v češtině vyšla pod názvem: Nudge (šťouch): Jak postrčit lidi 

k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí, pozn. autora), ve které spojili své 

p edcházející akademické práce, a nabídli světu nový nástroj pro aktivní a uvědomělou 

státní správu – teorii nudgingu. 

„Spousta z myšlenek, na kterých kniha stála, byly dobře známé už dlouhou dobu, 

ale Thaler se Sunsteinem pomohli v jejich rozšíření několika zásadními způsoby. Předně, 

jako profesionálové z jiného oboru než psychologie pomohli rozšířit tyto koncepty mimo 

psychologii, když je přístupnou formou aplikovali na problémy, kterým dlouhodobě čelili 

ekonomové a zákonodárci. Zároveň do svého díla zakomponovali myšlenky rozvíjející se 

behaviorální ekonomie, včetně nejnovějších poznatků z oblasti architektury volby. A 

v neposlední řadě se přímo osobně podíleli na aplikaci svých myšlenek v praxi.“76  

 Společně světu jako první p edstavili v kontextu společenských věd pojem nudge, 

do té doby známý jen v oboru kybernetiky, a od něj odvozenou teorii nudgingu. Nudge 

p i tom definují jako „jakýkoliv článek architektury volby, který předvídatelně mění lidské 

                                                 
73 HEJLOVÁ, Denisa. 2015, s. 21. 
74 Tamtéž, s. 22. 
75 MORTON, Rebecca B., Kenneth C. WILLIAMS. 2008, s. 23. 
76 HALPERN, David. 2016, s. 39. 
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chování, aniž by zakazoval nějaké jiné možnosti nebo významně měnil ekonomické 

podněty. Aby se zásah počítal jako nudge, musí být jednoduchý a musí být snadné se mu 

vyhnout“.77 Teorie nudgingu p itom bere v úvahu, že se lidé rozhodují na základě myšlení 

intuitivního Systému 1 spíše než racionálního Systému 2 tak, jak je popsali nap íklad 

Stanovich a West. Klade si proto za cíl vytvo it jednodušší a bezpečnější svět, kde se lidé 

mohou spoléhat na Systém 1, aniž by se kvůli tomu dostali do ošklivých potíží, a jejich 

životy tak byly snazší, lepší a delší.78 

 Ačkoliv se teorie p edstavené v knize i kniha samotná setkaly s kritikou z ad 

akademiků, politiků i odborné ve ejnosti,79 80 81 díky své populárně naučné a dostupné 

formě si získala značnou oblibu mezi laiky, dostala se na seznam bestsellerům 

amerického deníku New York Times, a p i více jak 750 000 prodaných kopiích 82 

bezesporu p ispěla k popularizaci behaviorální ekonomie. 

Kromě zavedení samotného termínu nudging v této knize Thaler se Sunsteinem 

definovali také dva další zásadní pojmy. V první adě navázali na svou p edešlou práci a 

společně definovali myšlenkový směr, libertariánský paternalismus, který má sloužit jako 

ideologická záštita aktivitám v podobě nudgingu a dalších intervencí, Kombinují tak dvě 

zdánlivě nesourodé filozofie, libertarianismus a paternalismus. Zatímco podstatou 

libertarianismu je víra, že zásahy vlády do života občanů by měly být minimalizovány83, 

paternalismus zastává názor, že vláda a ti, kte í se na ní podílejí, mají povinnost 

ochraňovat občany i za cenu omezení některých osobních svobod nebo odpovědností.84 

Sunstein s Thalerem však poskytují vysvětlení svých motivů ke spojením těchto 

ideologií: „Libertariánský paternalismus je přístup, který zachovává svobodu volby, ale 

dává soukromým i veřejným institucím pravomoc nasměrovat lidi způsobem, který povede 

k zvýšení jejich blaha.85 Libertariánským hlediskem naší strategie je otevřené trvaní na 

tom, že, všeobecně vzato by lidé měli mít možnost svobodně dělat to, co chtějí – a 

rozhodnout se k neúčasti na nežádoucích dohodách, pokud se účastnit nechtějí. 

Paternalistické hledisko spočívá v názoru, že tvůrci prostředí, ve kterých dochází k dané 

                                                 
77 THALER, Richard H. and Cass R. SUNSTEIN. 2010, s. 15-16 
78 Tamtéž, s. 34. 
79 SCHLAGE, Pierre. 2010. 
80 VAN DER LINDEN, Sander. 2013. 
81 LAKHANI, Nina. 2008. 
82 Penguin Random House, 2016.  
83 Oxford American dictionary and thesaurus. c2009, s. 524. 
84 Tamtéž, s. 644. 
85 THALER, Richard H and Cass R SUNSTEIN. 2003, s. 1. 



   

21 
 

volbě, mají právo se snažit ovlivnit chování lidí tak, aby ten, kdo vybírá, na tom byl, podle 

vlastních měřítek, co nejlépe.“ 86 

1.4.3 Architektura volby 

Ve spojení s libertariánským paternalismem Sunstein s Thalerem dále definovali pojem 

architektura volby (z anglického choice architecture), tedy ovlivňování volby v praxi 

pomocí designu a navrhování formy a prost edí, jakou jsou lidem možnosti ke zvolení 

prezentovány.87 Osoba, která je za navržení zodpovědná je poté architektem volby a jako 

takový má zodpovědnost za organizaci kontextu, v rámci kterého lidé činí rozhodnutí. Ve 

skutečnosti je mnoho lidí architekty volby, aniž by si to vůbec uvědomovali.88 Zároveň je 

nutné si uvědomit, že neexistuje způsob, jak možnosti volby prezentovat zcela neutrálně, 

určité architektu e volby se tedy nelze nikdy vyhnout. Aktivní p ístup k architektu e 

volby je proto právě výrazem paternalistické části filozofie. Konkrétní způsob, jakým se 

architekt rozhodne volbu ovlivnit, už poté spadá do libertariánské části, kdy Thaler se 

Sunsteinem trvají na tom, aby výběr možností zůstal neomezovaný, s cílem snížit riziko 

nevhodných nebo podplacených návrhů. Za nejlepší ochranu proti špatné architektu e 

volby považují nekompromisní zachování možnosti svobodně si vybrat jakoukoliv 

možnost.89 90 

 Důležitost a dalekosáhlé důsledky některých p ípadů architektury volby ilustruje 

možná nejlépe dnes již známý výzkum volby výchozích možností Erica Johnsona a 

Daniela Goldsteina. Američtí vědci se v něm zamě ili na výrazný rozdíl v podílu dárců 

orgánů v zemích Evropské unie. Mezitím, co Rakousko, Belgie nebo Francie vykazovaly 

více jak devadesátiprocentní účast v programu darování orgánů, Dánsko, Velká Británie 

nebo Německo se pohybovaly v ádově desetinových hodnotách. P i výzkumu formulá ů 

a dotazníků došli vědci k závěru, že p íčinou rozdílu nebyla nevůle nebo neochota 

obyvatel těchto států se do programu zapojit, nýbrž architektura volby formulá ů, které 

zkoumali. Jedním z nejzásadnějších aspektů architektury volby je totiž fakt, že 

prezentované volby často obsahují defaultní nastavení a aktivní změna takové výchozí 

možnosti vytvá í fyzickou, kognitivní, a v některých p ípadech i emoční zátěž na osobu, 

která si vybírá.91 P íslušné autority ve státech s vysokým podílem obyvatel v programu 

                                                 
86 THALER, Richard H. and Cass R. SUNSTEIN. 2010, s. 14-15. 
87 Tamtéž, s. ř3. 
88 THALER, Richard H., Cass R. SUNSTEIN, and John P. BALZ. 2010, s. 4. 
89 THALER, Richard H. and Cass R. SUNSTEIN. 2010. s. 22. 
90 JOHNSON, Eric J. & kolektiv. 2012, s. 3. 
91 JOHNSON, Eric J. & kolektiv. 2012, s. 5. 
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dárců orgánů vystavěly danou sekci formulá e jako p edpokládaný souhlas, který 

vyžadoval, aby jej signatá i aktivně změnili, pokud se zapojit nechtěli. V opačném 

p ípadě nastavili země architekturu volby tak, že lidé svou pasivní volbou účast 

v programu odmítli, často zcela nevědomky.92 Toto je pouze jedním z mnoha p íkladů 

výrazného vlivu architektury volby a jejích aspektů. Zásadním zjištěním je, že tyto 

p ípady mohou mít v závěru doslova fatální důsledky. Jak íkají sami Thaler se 

Sunsteinem: „V každém případě, kdy instituce nastavuje nebo vytváří prostředí volby, 

tedy provádí architekturu volby, by mělo být hlavním cílem vyhnout se náhodným a 

nekvalifikovaným návrhům, které můžou mít negativní dopady, a místo toho se snažit 

vytvořit takové podmínky, které povedou k zvýšení blaha.“ 93 

 Samotná kniha Nudge pokrývá několik základních heuristik jako je kotvení, 

heuristika dostupnosti nebo averze ke ztrátě. Richard Thaler ale opakovaně také 

zdůrazňoval důležitosti zjednodušování prost edí volby. „Moje mantra zní, pokud chcete, 

aby lidé dosáhli určitého cíle, udělejte to pro ně jednoduché.“ 94 

1.5 Systematická aplikace nudgingu v praxi státní správy 

Popsání teorie nudgingu a její op ení o teorii behaviorální ekonomie je důležitým 

milníkem pro aplikaci poznatků z tohoto oboru ve státní správě. První vydání knihy 

Nudge bylo uvedeno na trh na začátku roku 200Ř, tedy p ed vypuknutím finanční krize. 

Druhé vydání knihy obsahuje dodatek napsaný v listopadu téhož roku, tedy již v době, 

kdy krize zmítala celým světem. Auto i v tomto dodatku analyzují p edevším ty p íčiny 

krize, které jsou spojené s omezenou racionalitou, zdůrazňují důležitosti budoucí 

sebereflexe finančního sektoru a nabízejí několik scéná ů a možností poučení z této 

krize.95 Její možný vliv na samotný obor nudgingu však v tomto dodatku nezkoumali, 

tento byl p itom zcela zásadní. 

Jak jsme si ukázali d íve, finanční krize narušila důvěru odborníků i laické 

ve ejnosti v klasické ekonomické myšlení. V kombinaci s finanční zátěží, kterou uvrhla 

na hospodá ství mnoha zemí, tak vytvo ila perfektní podmínky pro osvojení metod 

nudgingu, které „mohou dosáhnout lepších výsledků při nižších nákladech a přitom 

s větším respektem vůči rozhodování jednotlivců oproti konvenčním regulacím“.96 Cesta 

                                                 
92 JOHNSON, Eric J. and Daniel GOLDSTEIN. 2003, s. 1. 
93 THALER, Richard H and Cass R SUNSTEIN. 2003, s. 2 
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96 HALPERN, David. 2016, s. 45. 
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nudgingu a behaviorální ekonomie do státní správy se tedy otev ela o poznání d íve, než 

p edpokládali někte í akté i, jak p iznává sám Richard Thaler: „Ani v našich 

nejodvážnějších snech jsme si nedokázali představit, že pouhých 7 let po vydání naší 

knihy, budou státy po celém světě zakládat nová vládní oddělení, jejichž cílem bude 

zapojení principů behaviorální vědy do tvorby a navrhování politik a agend.“ 97 

1.5.1 USA 

Na státní úrovni můžeme v USA zaznamenat pokusy o využití některých známých 

vědeckých poznatků ještě p ed novým miléniem. V Minnesotě provedl finanční ú ad 

v roce 1995 experiment s úpravou formulá ů, úpravou informací a podpory občanům a 

p idáním sdělení využívající techniky nudgingu. Konkrétně se jednalo o dvojí verzi 

využití společenské normy, kdy první apeloval na společenský tlak vykonávat rozhodnutí 

vnímaná jako morálně správná, tedy v tomto p ípadě platit daně ádně a včas. Druhé 

sdělení poté pracovalo se společenskou normou v podobě informování o společenské 

normě, když plátce daní informovalo o tom, že navzdory mylně rozší eným p edstavám 

platí ř3 % občanů své daně ádně a včas. Mezitím, co účinnost prvního nebyla v testu 

vedeném formou RCT prokázána, druhé sdělení vykázalo vyšší poměr ádně a včas 

zaplacených daní na vzorku 20 000 adresátů oproti kontrolní skupině.98 

Využití behaviorální ekonomie a jejích poznatků na federální úrovni započalo až 

s nástupem finanční krize, kdy ve svém inauguračním projevu v roce 2008 prezident 

Barack Obama zdůraznil, že v této době je nutné víc než kdy d íve jasně určit funkčnost 

programů a praktik státní správy a eliminovat ty, které funkční nejsou. Úroveň efektivity 

všech zkoumaných programů p i tom měla být určena jasnými důkazy založenými na 

vědeckém p ístupu jako nap íklad využitím RCT.99 

Svou roli v této části Obamova programu sehrál i Cass Sunstein, který s Obamou 

p edtím pracoval na Chicagské univerzitě. Krátce po svém zvolení ho nový prezident 

jmenoval editelem Ú adu pro informace a regulace, který je součástí Ú adu pro 

management a rozpočtovou politiku, což je největší exekutivní ú ad prezidenta Spojených 

států. Pod Sunsteinovým vedením dosáhl Ú ad pro informace a regulace několika 

zásadních úspěchů. Behaviorální principy byly obsaženy v reformě finančního práva, 

zákonech o klimatických změnách, v zákonu na ochranu zákazníků i v zákoně o finančně 
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dostupné zdravotní péči známé jako Obamacare.100 Po Sunsteinově odchodu z funkce 

v roce 2012 vydal Bílý dům prohlášení, podle kterého se v čele ú adu zasadil o eliminaci 

nefunkčních zákonů a regulací a zefektivnění těch stávajících, a ušet il tak americkým 

domácnostem alespoň deset miliard dolarů a miliony hodin. 101  Nehledě na finanční 

dopady Sunsteinova působení ve státním sektoru, společně s editelem samotného Ú adu 

pro management a rozpočtovou politiku Peterem Orszagem svým působením v Obamově 

administrativě prorazili cestu novému typu myšlení ve státní správě. Takovému typu, 

který p i tvorbě politik p ihlíží k omezením lidské racionality a behaviorálním 

principům.102 103 

1.5.2 Velká Británie 

Prvními kroky k osvojení behaviorálních principů v britské státní správě bylo sestavení a 

funkce Strategické jednotky ministerského p edsedy po druhém volebním triumfu 

Tonyho Blaira. Jejím cílem byla podpory kancelá e ministerského p edsedy p i 

strategickém vytvá ení politik. Vedlejším produktem dlouhodobé práce této jednotky 

byla série pojednání a diskuzních materiálů o státní správě a tvorbě politik. Jeden z nich 

se zabýval p ímo možností aplikace psychologických a behaviorálních poznatků ve státní 

správě a jako konzultant se na něm podílel i Daniel Kahneman. Tímto směrem britská 

administrativa pokračovala dál, ovšem velmi opatrnými kroky, mezi které pat il nap íklad 

seminá  s Robertem Cialdinim p ímo v prostorách sídla ministerského p edsedy na 

Downing Street 10 nebo aplikace výsledků o výchozích možnostech p i úpravě procesů 

p i darování orgánu.104 

1.5.3 Behavioural Insights Team 

Nejzásadnějším aktérem na poli aplikace poznatků z behaviorální ekonomie a 

psychologie p ímo ve státní správě byl britský Behavioural Insights Team, jehož práce se 

stala opěrným bodem pro adu dalších aplikací po celém světě, včetně té popsané 

v praktické části této práce. 

V návaznosti na p edchozí práci Strategické jednotky ministerského p edsedy a 

pod vlivem tíživých okolností ekonomické krize se členové týmu nového ministerského 

p edsedy, Davida Camerona, v roce 2010 obrátili na experty v oboru behaviorální 
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ekonomie s cílem založit speciální ú ad, který měl skrze vědecký p ístup zefektivnit státní 

správu a využitím nudgingu p ispět k zlepšení života obyvatel Velké Británie.   

Prvotním cílem bylo aplikovat již prokázané a známé techniky nudgingu, jejichž 

použití mělo ulevit státnímu rozpočtu. Všechny tyto zásahy p itom měly být soustavně 

vyhodnocovány a podrobovány testování, aby se zamezilo spekulacím o jejich účinnosti. 

 Behavioural Insights Team, zkráceně BIT a často také p ezdívaný The Nudge 

Unit, oficiálně zahájil činnost v červenci 2010. Ú ad s osmi zaměstnanci a rozpočtem půl 

milionu liber měl od začátku jasně stanovené cíle: pozměnit zažité postupy alespoň ve 

dvou zásadních segmentech státního sektoru, rozší it povědomí o p ístupu založeném na 

behaviorálních vědách a ušet it státu desetinásobek svého rozpočtu. Na dosažení těchto 

cílů si p i tom sami zakládající členové týmu stanovili lhůtu dvou let. BIT byl historicky 

prvním státním orgánem, jehož cílem bylo systematicky aplikovat poznatky 

z behaviorálních věd p ímo ve státní správě. Těšil se p itom podpory ministerského 

p edsedy a jeho klíčových poradců, což sehrálo zásadní roli p i implementaci mnoha 

návrhů, které z BIT vzešly. V čele týmu stál doktor David Halpern, d ívější člen 

Strategické jednotky ministerského p edsedy, profesor psychologie a společenských a 

politických věd na univerzitě v Camebridgi.105 

 Dle jeho slov byla dvouletá mise BIT velice úspěšná, což dokládá jednak 

prodloužením působení po úvodní fázi a jednak zdvojnásobením počtu zaměstnanců. 

Kvůli rostoucí poptávce neziskových organizací a jiných vlád bylo BIT nakonec 

privatizováno svými členy a neziskovou organizací Nesta. Následně došlo 

k čty násobnému navýšení kapacit týmu a rozší ení do USA, Austrálie a Asie.106 107  

 Mezi nejznámější zásahy BIT pat í úprava upomínky zasílané lidem, kte í se 

opozdili s platbou daní finančnímu ú adu. BIT v tomto p ípadě zkoumalo, zda p idání 

jediné věty postavené na principu společenské normy jako nap íklad: Většina lidí platí 

daně včas, zvýší míru doplácení. Výsledkem skutečně bylo navýšení, v p ípadě 

nejefektivnější varianty upomínky se jednalo o 5% nárůst, což ve výsledku 

p edstavovalo jednotky milionů liber ve státním rozpočtu.108 109 Dalším p íkladem byla 
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úprava dopisů s pokutami za dopravní p estupky. P idáním fotografie idiče z dopravní 

kamery na dopis s pokutou dosáhlo BIT zvýšení míry plateb ze 40 na 4ř %.110 111 

Zásadním aspektem práce BIT p i tom bylo opakované využití RCT s cílem jasně 

identifikovat funkční a efektivní procesy a politiky. Využitím RCT BIT demonstrovalo, 

že testování a výzkumy ve státním sektoru mohou být rychlé a relativně levné.112 Tímto 

způsobem mělo vliv na rozší ení vědeckých experimentálních praktik jako zdroje 

p esvědčivých výstupů a výzkumů reálných situací mimo akademickou půdu. 

Dle slov Davida Halperna p itom nebyly nejzásadnějším posláním BIT malé 

změny ve formulářích a upomínkách, jakkoliv byly tyto přínosné. Ve skutečnosti šlo o 

přinesení realistické představy o tom, jak lidé myslí, chovají se a činí rozhodnutí, do státní 

správy. 113  Za nejdůležitější odkaz BIT p itom považuje osvojení RCT a vědeckého 

p ístupu státní správou.114  

1.6 Modely a myšlenkové rámce pro aplikaci behaviorální 
ekonomie 

Narůstající aktivity v oboru využívání poznatků z behaviorální ekonomie a psychologie 

vytvo ily poptávku po nástrojích, které toto využití usnadní a dovolí jeho opakování. Tato 

práce p ímo uvádí dva p íklady těchto nástrojů, které byly využity v p ípadu popsaném 

v praktické části této práce.  

Doposavad byly modely a myšlenkové rámce pro aplikování poznatků 

behaviorální ekonomie doménou praktiků, zastoupených většinou konzultanty s cílem 

zjednodušit a aplikovat poznatky z oboru v praxi. Což ovšem skýtá nedostatek 

v samotném výběru a aplikaci využívaných kognitivních zkreslení a heuristik, které je 

v těchto procesech intuitivní volbou založenou na empirických zkušenostech aktérů. 

Správnost nebo nesprávnost jejich hypotéz o použitelnosti daných technik v daných 

p ípadech může být prokázána až po jejich aplikaci a následném šet ení. 

 Mezitím, co některé nástroje jsou specifické pro daný obor lidské činnosti, jiné 

mají ambice fungovat univerzálně, a v praxi se poté soust edí a rozvíjí podle kontextu 

situací, na které jsou aplikovány. Ve své podstatě se tak jedná buď o rámce shrnující různé 

behaviorální principy jako nap íklad Cialdiniho metody p esvědčování, výčet heuristik a 

kognitivních zkreslení Alaina Samsona v publikacích Behavioral Economics Guide nebo 
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dále p edstavený MINDSPACE a jeho derivát EAST, které v praxi slouží jako užitečné 

kontrolní seznamy. Dále jsou to modely koncepční, které spojují základní principy a 

vztahy mezi nimi, takový model se tedy může opírat nap íklad o mapování rozhodování 

pomocí Systémů 1 a 2. Posledním typem modelů jsou ty, které se již soust edí na využití 

poznatků v praxi p ímo s cílem dosažení změny chování.115  

„Dobrý nástroj pro aplikaci behaviorální ekonomie při tom nabízí zároveň 

koncepční pohled na věc a nápovědu pro rozhodování, které tak společně pomáhají 

praktikům porozumět problémům, které řeší a navrhnout jejich řešení.“116 

1.6.1 MINDSPACE 

P ed vedením BIT byl David Halpern součástí nezávislého think-tanku Institute for 

Government, kde společně s kolegy navázal na původní pojednání o možnosti aplikace 

behaviorální ekonomie ve státní správě, které vzešlo z práce Strategické jednotky 

ministerského p edsedy. Cílem bylo vytvo it funkční návod a myšlenkový rámec, který 

by pracovníci státní správy mohli aplikovat na adu problémů. Pro jeho dosažení muselo 

být zredukováno množství principů behaviorální ekonomie, heuristika a zkreslení do 

krátkého p ehledu. Výsledkem byl v roce 2010 publikovaný model MINDSPACE – 

mnemotechnická pomůcka a nástroj, který měl inspirovat a vést státní ú edníky p i 

snahách o ovlivnění populace a dosažení žádoucích změn chování.117  
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Messenger  
(Posel) 

Jsme ovlivnění tím, kdo nám p edává informaci. 

Incentives 
(Pobídky) 

Naše reakce na pobídky jsou spoluutvá eny p edvídatelnými 
mentálními zkratkami. 

Norms 
(Normy) 

Jsme silně ovlivněni tím, co dělají ostatní. 

Defaults  
(Výchozí možnosti) Následujeme p ednastavené možnosti. 

Salience 
(Významnost) 

Věnujeme pozornost tomu, co je nové a co považujeme za 
důležité pro nás samotné. 

Priming  
(Efekt primingu) 

Naše chování je často ovlivněno podvědomými podněty. 

Affect  
(Citové působení) Naše emoční asociace mohou silně ovlivnit naše činy. 

Commitments 
(Závazky) Snažíme se dodržovat naše p ísliby a oplácet chování. 

Ego  
(Ego) 

Chováme se tak, abychom se považovali za lepší, než jací 
jsme. 

Tabulka 1: Myšlenkový rámec MINDSPACE s p eklady autora.118 

Podle kritiků se MINDSPACE p ílišně soust edí na rozhodování jednotlivce a 

nezohledňuje zásadní roli společenských struktur a zároveň vyžaduje velkou míru úprav 

dle požadavků v konkrétních p íkladech, jelikož se skutečně jedná o velmi univerzální 

nástroj.119 

1.6.2 EAST 

V začátcích se BIT na MINDSPACE značně spoléhalo, ale po sérii p ednášek, seminá ů 

a workshopů se státními ú edníky byl model zjednodušen, aby lépe vyhovoval pot ebám 

britské státní správy. Výsledkem byla další mnemotechnická pomůcka – EAST. Tento 

model rozhodně nepokrývá detaily principů z behaviorální ekonomie a psychologie, ale 

slouží jako startovní bod a kontrolní seznam. Jak íká jeho spoluautor David Halpern: 

„Studium lidského chování odhaluje, že mnoho našich mentálních dovedností se opírá o 

zkratky a heuristiky. EAST vede lidi k tomu, aby tyto heuristiky respektovali. Je to 

mentální heuristika na mentální heuristiky. A stejně jako všechny heuristiky, občas jí něco 

schází, ale měla by nás dostat poměrně daleko.“ 120 

                                                 
118 DOLAN, Paul, [et al.]. 2010, s. 8. 
119 MORRIS, Jake, Mariella MARZANO, Norman DANDY and Liz O’BRIEN. 2012, s. 17. 
120 HALPERN, David. 2016, s. 60-61. 
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Easy 
(Jednoduchost) 

Zjednodušte to. Lidé 
spíše něco udělají, 
pokud to pro ně uděláte 
jednodušší. 

- zjednodušování 
- odstraňování frikce, p ípadně 

p idávání pokud chceme 
docílit opačného výsledku 

- využívání výchozích 
možností. 

Attract 
(Získání 
pozornosti) 

Lidé jsou p itahování 
k věcem, které si 
získají jejich pozornost 
a jsou pro ně lákavé. 

- personalizace (oslovení 
vlastním jménem) 

- významnost (zvýraznění 
klíčových bodů) 

- posel (experti a známí 
jedinci fungují lépe než 
anonymní nebo neoblíbené 
zdroje) 

- loterie (zvýšení atraktivity 
pobídek) 

- emoce (stejně důležité jako 
rozum) 

Social 
(Společenský 
vliv) 

Lidé jsou silně 
ovlivněni tím, co dělají 
nebo udělali ostatní. 

- společenské normy 
- společenské sítě 
- reciprocita 
- p ipomínání ostatních lidí 

(oči a tvá e) 

Timely 
(Načasování) 

Zásahy jsou mnohem 
efektivnější p edtím, 
než se utvo í návyky 
nebo došlo ke změně 
chování z jiných 
důvodů. 

- návyky (zasáhnout než se 
utvo í) 

- klíčové momenty (když jsou 
vzorce chování narušeny) 

- kotvení a efekt primingu 
(využijte sílu toho, co bylo 
p edtím) 

- hyperbolické diskontování 

Tabulka 2: Myšlenkový rámec EAST s p eklady autora.121 

1.7 Etický rozměr a nástrahy nudgingu 

Státem ízená aplikace poznatků behaviorální ekonomie a nástrojů, které se z tohoto 

oboru vzešly, pochopitelně skýtá adu kontroverzních aspektů, na které je nutno brát 

z etel, což bude následně také ukázáno v praktické části práce. 

Problematice etických otázek využití nudgingu se opakovaně věnují jeho hlavní 

p edstavitelé v čele s Thalerem a Sunsteinem, který sám udává p íklady vlády, „která 

využije nudging k podpoře rasové, genderové nebo náboženské diskriminace. Využitím i 

                                                 
121 HALPERN, David. 2016, s. 149. 
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pravdivých informací by tak mohla posílit předsudky a zažehnout násilí. I když jednotlivá 

postrčení nemají nežádoucí nebo rovnou nezákonné cíle, je možné se zamýšlet nad tím, 

jak jejich autoři zacházejí s lidmi“.122 

Pokud jsou motivy architektů volby nejasné nebo proces postrádá transparentnost, 

ocitá se využití nudgingu, jakkoliv šlechetně zamýšlené, povážlivě blízko manipulaci. Už 

totiž samotná funkční základna nudgingu, který se opírá o rychlé a často i podvědomé 

procesy myšlení ovlivňující naše chování, po právu vyvolává obavy a otázky. Je vůbec 

na místě, aby stát takovým způsobem zasahoval do rozhodovacího procesu jednotlivce, 

byť s ušlechtilými účely, které mají zlepšit život většině? Ve ejnost může očekávat a 

vyžadovat nárok na udržení svých soukromých záležitostí v soukromí. Konec konců, 

pokud chce někdo mít nezdravý životní styl, mělo by jim to být umožněno. Mají totiž 

plné právo zvolit si své zástupce a skrze daně si platit zdravotnictví, které se postará o 

následky jejich rozhodnutí. Státní orgány však již od nepaměti do rozhodování svých 

občanů zasahují skrze adu dostupných nástrojů, jako jsou právo nebo daně. 123 

Nudging ale skýtá nástrahu v podobě dojmu, že vláda ví nejlépe, co je pro její 

občany dobré a skrze nudging je to p inutí udělat. Thaler se Sunsteinem argumentují, že 

již od prvopočátku neexistuje neutrální architektura volby. Zkrátka nejde vytvo it 

prost edí, které by nemělo vliv na své uživatele. Jedinci jsou neustále ovlivňováni 

společností, trhem, médii, reklamou, vlastní pozorností nebo nepozorností a zvyky. 

Architektura volby se neustále vyvíjí skrze akce těchto a mnoha dalších činitelů a auto i 

politik z ad státní správy jsou tak pouze jedni z mnoha, kdo se pokouší chování lidí 

ovlivnit určitým směrem. Na rozdíl od ostatních, kte í tak činí, jsou oni alespoň oprávněni 

demokratickým procesem, skrze který se k nabyté moci dostali oni sami, nebo jejich 

nad ízení.124 125Jak navíc poznamenává David Halpern: „Vlády i firmy komunikují s lidmi 

neustále. Jsme bombardování cedulemi, texty, maily a zprávami. Spousta z těchto sdělení 

je určena k tomu, aby nám pomohla, varovala nás nebo nám něco připomněla. Pokud se 

domníváme, že je vhodné a akceptovatelné, aby taková komunikace existovala, zdá se 

rozumné očekávat, aby design nebo forma této komunikace byla efektivní a 

srozumitelná.“126  S cílem obhájit využití nudgingu ho jeho zakladatelé Thaler a Sunstein 

právě z důvodů legitimity od počátku spojili s principem publicity Johna Rawlse, který 

                                                 
122 SUNSTEIN, Cass R. 2015, s. 3. 
123 Tamtéž, s. 14. 
124 JOHN, Peter, [et al.]. 2011, s. 145-153. 
125 THALER, Richard H. and Cass R. SUNSTEIN. 2010, s. 241-253. 
126 HALPERN, David. 2016, s. 308. 
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íká, že vláda nesmí podnikat kroky a zavádět politiky, které není schopna ve ejně obhájit 

p ed svými občany.127 

 Je však zcela na místě zpochybňovat autoritu samotných strůjců nudgingu v rámci 

státní správy. Tito architekti volby jsou také pouze lidé a jako takoví potenciálně oběti 

vlastních kognitivních zkreslení. Podobně jako někte í vědci dychtivě očekávají potvrzení 

svých hypotéz v akademickém výzkumu behaviorální ekonomie128, i v praxi státní správy 

mohou mít strůjci intervencí a experimentů založených na behaviorální ekonomii vlastní 

motivy. Britský BIT vyvíjel dlouhodobou snahu o p edejití spekulací o své transparenci 

a způsobilosti. Veškeré kroky tak jeho členové zakládali na t ech principech – pravdivosti 

využívaných informací a sdělení, otev ené a pravidelně komunikaci obsahu a výsledků 

jejich práce a kontinuální kontrole nezávislým dozorčím orgánem.129 Takovýto soubor 

zásad by se měl stát standardem a nutným minimem pro veškeré budoucí státní orgány 

operující ve stejné sfé e. Thaler se Sunsteinem p itom volají po větším zapojení 

samotných občanů do procesu navrhování a schvalování podobných intervencí. 130 

Jakkoliv je takový postup žádoucí pro zachování transparentního využití nudgingu, je 

zároveň nutné najít odpovídající hranici mezi zapojením občanů do celého procesu 

s ohledem na zachování efektivity samotných intervencí. Pro užší spolupráci státních 

orgánů a občanů však hovo í i výsledky výzkumu londýnské výzkumné agentury Ipsos 

MORI. Podle nich lidé nap íč rozvinutými zeměmi hodnotí myšlenku intervencí 

založených na nudgingu kladně, ale se stoupající sílou intervencí, od poskytování 

informací po zákonné p íkazy, se vytrácí podpora pro takové kroky a zároveň u 

respondentů narůstá pocit, že je státní aparát vynechává z rozhodovacího procesu.131 

 Peter John a jeho kolegové ve své identifikaci zásadních nedostatků intervencí 

založených na nudgingu, totiž společně s nutností důvěryhodnosti státního aparátu uvádí 

často velmi slabý efekt a možnou klesající efektivitu v čase.132 Mezitím, co slabý efekt 

odpovídá charakteru nudgingu jako lehkých a levných zásahů, otázka klesající účinnosti 

v čase trápí i BIT. Konkrétně se jedná o obavy, že nadužívání nebo nesprávné využívání 

povede k notorické známosti některých technik a nástrojů a v důsledku tedy k jejich 

                                                 
127 RAWLS, John. 1971, s. 49. 
128 SZASZI, Barnabas, [et al.].  2016, s. 17. 
129 Tamtéž, s. 304-313.  
130 THALER, Richard H. and Cass R. SUNSTEIN. 2010, s. 241-253. 
131 BRANSON, Chris, Bobby DUFFY, Chris PERRY and Dan WELLINGS. 2011, s. 9-10. 
132 JOHN, Peter, [et al.]. 2011, s. 145-153. 
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snížené efektivitě. Opakované a medializované diskuze o intervencích by poté také mohly 

mít vliv na jejich funkčnost.  

 Diskuze o transparentnosti a efektivnosti intervencí se nakonec sbíhá v jednu 

v podobě námitek vznesených proti etičnosti vládou ízených experimentů, testů a 

výzkumů na svých občanech, kte í si nejsou vědomi, že jsou jejich součástí. Obtížně 

komunikovatelným praktickým aspektem nudgingu v tomto p ípadě zůstává, že odhalení 

existence těchto výzkumů by zcela narušilo jeho podstatu. Halpern dále argumentuje tím, 

že je naopak od vlád nezodpovědné, pokud experimenty neprovádí. Současná situace je 

p i tom mnohdy taková, že státní zaměstnanci opakovaně provádí změny a zavádí 

intervence, aniž by pro své kroky měli jakékoliv empirické důkazy. Ačkoliv mohou být 

jejich záměry z nejlepších, bez systematického testování se jedná pouze o domněnky a 

odhady.133 134 Zdá se tedy logické, že op ít architekturu volby ve státní správě o výsledky 

vědeckých studií dává rozhodně větší smysl, než pokračovat v praxi náhodného 

kvalifikovaného odhadu. Zároveň si však musíme p iznat, že historie systematického 

využívání poznatků behaviorální ekonomie ve státní správě se začala psát teprve p ed 

několika lety. Proto zatím postrádáme výzkumy a závěry stran dlouhodobého vlivu 

nudgingu na chování lidí, vliv dlouhodobého používání na efektivitu intervence a mnoho 

dalších. 

Poslední nástrahou využití principů behaviorální ekonomie v praxi státní správy 

jsou strukturální omezení samotného státního aparátu. Pro zavedení intervence na bázi 

nudgingu je pot eba spolupráce ady ú adů. Kvůli komplikovanosti každodenního 

provozu takových ú adů, t ecím plochám mezi těmito orgány nebo možné neochotě 

státních zaměstnanců je taková spolupráce velmi obtížná,135 136o čemž se p esvědčíme 

také v následující p ípadové studii. 

 
  

                                                 
133 SUNSTEIN, Cass R. 2015, s. 22. 
134 HANSEN, Pelle G., [et al.]. 2013, s. 6. 
135 JOHN, Peter, [et al.]. 2011, s. 148. 
136 Halpern, David. 2016. s. 59. 
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2 Případová studie 

Tato p ípadová studie sleduje spolupráci Magistrátu hlavního města Prahy s týmem 

externích konzultantů, který vedl Ing. Ladislav Báča a jehož součástí byl i autor práce.     

2.1 Pozadí projektu 

Po navázání kontaktu mezi zmíněným týmem a Magistrátem hlavního města Prahy 

zastoupeného náměstkem primátorky Petrem Dolinkem byl otev en dialog o zefektivnění 

státní správy skrze intervence založené na poznatcích z behaviorální ekonomie. Pro tento 

účel měl být vybrán p ípad, kdy Magistrát komunikuje s ve ejností a občany v ádech 

desetitisíců až statisíců. 

Pro tento potenciálně pilotní projekt s využitím poznatků behaviorální ekonomie 

ve státní správě bylo zvoleno prost edí a kompetence Odboru dopravněsprávních 

činností. Tento odbor, který je nad ízen ú adům městských částí vykonávajícím státní 

správu v odvětví dopravy a pod ízen Ministerstvu dopravy, zabezpečuje činnosti jako 

nap íklad získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k ízení motorových vozidel, 

provoz na pozemních komunikacích, evidence v registru idičů nebo schvalování 

technické způsobilosti vozidla, a v neposlední adě také projednávání p estupků proti 

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.137 

Spolupráce byla navázána právě s oddělením p estupkového ízení, které skrze 

korespondenci, jež je součástí p estupkových ízení, komunikuje s desítkami tisíc 

subjektů měsíčně. V p ípadech, které vykazují znaky p estupku podle zákona o silničním 

provozu, nemají za následek dopravní nehodu, totožnost idiče u nich není známa nebo 

není z ejmá z oznámení p estupku je možné uvedené porušení pravidel provozu na 

komunikacích projednat v blokovém ízení.138 Magistrát hlavního města Prahy v takovém 

ízení vyzve provozovatele vozidla zapsaného v registru silničních vozidel k uhrazení 

peněžité částky. Tato výzva má formu oficiálního ú edního obeznámení, které je zasláno 

poštou na adresu provozovatele daného vozidla, ať se jedná o fyzickou nebo právnickou 

osobu, u níž bylo zaznamenáno porušení zákona. Je-li určená částka uhrazena v zákonné 

lhůtě, tj. nejpozději 15. den ode dne doručení výzvy, Magistrát hl. m. Prahy věc odloží. 

Jelikož se navíc bodové hodnocení idičů nevztahuje na objektivní odpovědnost 

provozovatele vozidla, není uhrazení určené částky ani spjato se zápisem v registru idičů. 

                                                 
137 Odbor dopravněsprávních činností. Praha.eu: portál hlavního města Prahy. 2016. 
138 Zákon č. 361/2000 Sb., 125c odst. 1. 
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Ve stručnosti se tedy zaplacením určené částky provozovatel vozidla vyhne dalším 

postihům a ízení tím efektivně končí.139  

 Neuhradí-li však provozovatel vozidla v dané lhůtě určenou částku, nebo nesdělí-

li Magistrátu údaje o totožnosti idiče vozidla v době spáchání p estupku, bude Magistrát 

pokračovat v šet ení p estupku. Nezjistí-li do 60 dnů ode dne, kdy se o p estupku 

dozvěděl, skutečnosti odůvodňující zahájení ízení o p estupku proti určité osobě, věc 

odloží a zahájí ízení o správním deliktu provozovatele vozidla.140 

2.1.1 Situace před začátkem projektu 

Podle informací Odboru dopravněsprávních činností byla náležitá platba p ijata v reakci 

na v průměru kolem 60 % výzev. Podle poskytnutých statistik v období mezi 1. lednem 

2015 až 30. zá ím 2016 dosahoval měsíční průměr 62,57 % zaplacených výzev z 

doručených. Zároveň nás Odbor informoval, že ve zbylých 37,43 % p ípadů, které jsou 

odloženy a stávají se p edmětem ízení o správním deliktu provozovatele vozidla, je 

úspěšnost výběru finančních sankcí nižší než během p estupkového ízení. Proces ízení 

správního deliktu si navíc žádá další čas a kapacity Odboru, kterých se mu často 

nedostává, a některé p ípady jsou tak p ed svým vy ešením promlčeny. Z tohoto důvodu 

se oddělení p estupkových ízení snažilo maximalizovat výběr určených peněžitých 

částek ve fázi výzvy. 

 Podobu samotné výzvy p ed zásahy týmu zachycuje p íloha č. 1. Kromě samotné 

hlavičky dokumentu obsahující obsahoval dokument p edevším dva ohraničené textové 

bloky vysvětlující p edmět výzvy, které po popisu oprávněné ú ední osoby následovaly 

dva blíže nespecifikované grafické prvky - QR kód a čárový kód označený písmeny VS. 

Na druhé straně dokumentu poté mohl čtená  naleznout další dva textové bloky obsahující 

poučení o p ípadu a kontaktní informace. 

 Mezitím, co obsahová stránka těchto výzev byla záležitostí samotného Odboru 

dopravněsprávních činností, technické aspekty a databázový management zajišťoval 

externí dodavatel v podobě společnosti MP ORGA spol. s r.o.   

2.1.2 Vyjednávání 
Opakované schůzky a dlouhodobá vyjednávání byly zcela zásadní a nedílnou součástí 

rozebíraného p ípadu. Jak bylo popsáno v teoretické části této práce, zavádění intervencí 

založených na poznatcích z behaviorální ekonomie a psychologie ve státní správě s sebou 

                                                 
139 Tamtéž, 125h odst. 5. 
140 Zákon č. 200/1990 Sb., 66 odst. 3. 
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často p ináší problémy v podobě st etnutí dvou nesourodých skupin – praxí prot elých 

státních zaměstnanců a zvenčí p íchozích autorů a navrhovatelů intervencí. Ti mohou být 

po právu vnímaní jako narušitelé, kte í svou snahou o aplikaci nových metod nep ímo 

kritizují a zpochybňují doposavad odvedenou práci státních orgánů. 

Během série schůzek od 27. července do 26. íjna 2016, jejichž hlavním 

p edmětem byly dílčí úpravy výzev, a kterých se účastnil i autor práce, tým diskutoval se 

zástupci Odboru potenciální efektivitu intervencí. Jako podpůrný materiál sloužila mimo 

jiné i práce britského BIT pro britský finanční ú ad, také zmíněná v teoretické části této 

práce.  

2.1.3 Metodologie 

Specifika tohoto p ípadu také p inesla omezení stran metodologie aplikované během této 

intervence. Navzdory doporučením Ing. Báči a jeho kolegů se se zástupci Odboru 

dopravněsprávních činností rozhodli nepodpo it myšlenku pilotního uvedení původní a 

upravené výzvy v režimu kontrolní a testovací skupiny, tedy experimentu užívající tyto 

prvky randomizované kontrolní studie. K tomuto rozhodnutí je vedly opodstatněné obavy 

z potenciálních stížností adresátů výzev. Konkrétně se jednalo o obavy, že by někte í 

provozovatelé vozidel mohli obdržet různé testované varianty zároveň, označit takto 

vedené blokové ízení za zmatečné a dožadovat se nápravy. 

 Zástupci společnosti MP ORGA p i tom konstatovali, že jimi dodávaný software, 

skrze který jsou výzvy administrovány, je schopný takový postup zajistit. Ačkoliv si je 

vědom, že důvodem pro nevyužití tohoto postupu jsou p edevším opodstatněné obavy ze 

stížnosti provozovatelů vozidel, autor této práce by p i p ípadných dalších úpravách 

výzev doporučoval tuto možnost využít s cílem získat lepší důkazy o p ípadné efektivitě 

nebo neefektivitě upravených výzev oproti originálu. Bez kontrolní skupiny, se kterou by 

se výsledky daly porovnat, jsou na místě pochybnosti o jakémkoliv výsledku zkoumaných 

hypotéz. Na jednu stranu může být intervenci p isouzen vliv, ke kterému by ale došlo i 

bez jejího využití a na druhou stranu je možné, že pokud se intervence bude jevit jako 

neúspěšná, nebude zcela možné vyvrátit ani možnost, že jejím zapojením Magistrát 

alespoň snížil nežádoucí efekt, ke kterému by stejně došlo. 

 Samotné statistiky placení výzev, které má Odbor dopravněsprávních činností 

k dispozici jsou navíc opakovaně ovlivněny dalšími zásahy do procesu správních ízení. 

Nap íklad v již zmíněném období od 1. ledna 2015 do 30. zá í 2016 můžeme v počtu 

doručených výzev pozorovat skokový nárůst tohoto čísla v b eznu roku 2015, kdy byla 
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do pravomoci oddělení p estupkových ízení p idána skutková podstata dalších 

p estupků. Podobné skokové zvýšení oddělení očekávalo na podzim roku 2016 se 

zavedením nových parkovacích zón v některých městských částech hlavního města. Na 

úspěšnost vybírání uložených peněžitých částech ve fázi výzvy mohly mít vliv také 

opakované změny výše těchto částek, z nichž poslední byla provedena také na podzim 

roku 2016. Tyto a podobné proměnné faktory by musely být vzaty v potaz a vy ešeny pro 

dosažení odpovídající úrovně experimentu formou randomizované kontrolované studie. 

Kvůli absenci kontrolní skupiny tak tato aplikace poznatků behaviorální ekonomie 

v prost edí státní správy nabyla formy terénního kvaziexperimentu.  

2.2 Aplikace poznatků behaviorální ekonomie 

Využití poznatků behaviorální ekonomie a psychologie p i komunikaci s občany 

prokázalo schopnost žádoucím způsobem ovlivnit jejich chování. V tomto p ípadě jako 

v mnoha dalších p edstavuje úprava textu stěžejní část intervence založené na těchto 

poznatcích. Pro úpravu textu výzvy k uhrazení určené částky bylo ve fázi prvotních 

konceptů vybráno několik různých technik nudgingu založených na poznatcích 

behaviorální ekonomie a psychologie. Zároveň však text dokumentu musel nadále 

splňovat všechny náležitosti dané zákony a vyhláškami. V opačném p ípadě by totiž 

hrozila napadnutelnost dokumentu a s ním i p ípadů, ve kterých byl použit.  

 S teoretickým p ihlédnutím k několika myšlenkovým modelům, mezi které pat il 

nap íklad MINDSPACE nebo Samsonův výčet heuristik a kognitivních zkreslení, tým 

analyzoval situaci a techniky aplikovatelné v tomto p ípadě. Tak jak je pro praktické 

využití poznatků behaviorální ekonomie typické, tato první fáze zvolení daných technik 

byla otázkou intuitivní selekce založené na zkušenostech a znalostech zúčastněných členů 

týmu, mezi které pat il i autor práce. Hypotézy týmu o funkčnosti zvolených technik však 

musely být potvrzeny nebo vyvráceny výsledky experimentu. 

2.2.1 Zvažované techniky nudgingu  
Po vzoru Richarda Thalera nebo nap íklad modelu EAST bylo prvním cílem zjednodušit 

podobu výzvy tak, aby byla pro adresáty srozumitelnější. Dále byly zvažovány aplikace 

kotvení, společenské normy, averze ke ztrátě a vzácnosti. 

Zjednodušení mělo být dosaženo pozměněným grafickým rozložením dokumentu 

a slovním shrnutím a p ipomenutím jednoduché podstaty problému: „V p ípadě ádného 

a včasného zaplacení výše uvedené částky nám zákon jako orgánu ve ejné správy 
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dovoluje věc týkající se výše uvedeného p estupku odložit a bez jakýchkoliv následků 

uzav ít.“ 

Využití vzácnosti se podle prvotních návrhů mělo soust edit na časovou lhůtu 

stanovenou k zaplacení určené částky, p ičemž byl zvažován text: „Na zaplacení určené 

částky vám zbývá už jen 15 dnů.“ 

Varianta použití intervence založené na averzi ke ztrátě se orientovala na finanční 

aspekt situace, kdy byly zvažovány texty: „Odkládání platby může vést k navýšení částky 

určené k uhrazení. Zaplaťte 600 korun českých do 15 dnů a vyhněte se další finanční 

ztrátě“ nebo „Nechcete-li p ijít o možnost ušet it 600 korun českých, zaplaťte do 15 dnů“.  

 Podobně jako v p ípadě úpravy upomínky zasílané lidem, kte í se opozdili 

s platbou daní finančnímu ú adu provedené britským BIT nebo p idaných informačních 

sdělení ze strany minnesotského finančního ú adu, i v tomto p ípadě se tým aplikující 

poznatky z behaviorální ekonomie rozhodl p ipravit alternativu na bázi společenské 

normy. Ta se ve své prvotní formě seskládala z věty: „90 procent lidí zaplatí určenou 

částku v prvních t ech dnech stanovené lhůty. Vyhnou se tak zdlouhavému a 

nákladnějšímu p estupkovému ízení.“ Na základě následně později získaných statistik, 

které ukazovaly, že dané procento lidí nep edstavuje drtivou většinu adresátů, nýbrž 

pouze většinu v absolutní slova smyslu, byla s cílem zachování etiky p i této intervenci, 

tato věta upravena na: „Stále více idičů volí vy ešení p estupku ve fázi výzvy, a vyhnou 

se tak složitému a náročnějšímu správnímu ízení.“ Jak bude ukázáno později, i tato 

formulace nakonec doznala změn, které však také sledovaly podobné etické zásady pro 

aplikaci nudgingu, jaké si stanovil britský BIT, tedy v první adě p edevším pravdivost 

používaných tvrzení. 

Poslední zvažovanou technikou bylo využití kognitivního zkreslení kotvení. Zde 

mělo být využito hrozby vyššího finančního postihu v následném správním ízení: 

„V ízení o správním deliktu vám hrozí pokuta až 2000 korun českých. Zaplaťte určenou 

částku 600 korun českých do 15 dnů a vše bude vy ízeno.“ 

Ze zmíněných variant byly do dalších fází projektu nakonec zvoleny techniky 

zjednodušení, kotvení a společenské normy. 

2.2.2 Vývoj 
Pro první úpravu výzvy byla zvolena možnost zjednodušení skrze změnu grafického 

rozložení dokumentu a aplikaci kotvení. Jak ukazuje p íloha č. 2, zvýrazněná textová 

okna z původní verze byla nahrazena strukturovaným textem. Ten byl na první straně 
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pokrácen o některé sekce, které však byly p esunuty na druhou stranu, do části „Podrobný 

popis a poučení“. Z důvodu právních omezení však musela být varianta, obsahující 

použití kotvení v podobě hrozby vyšší splatné částky, vy azena. Ve výběru tedy zůstaly 

techniky zjednodušení a společenské normy, které figurovaly jako možné varianty během 

následujících schůzek se zástupci Odboru. 

 Jak lze pozorovat na p íloze č. 3, zde došlo k alternativní úpravě grafického 

rozložení dokumentu, kdy byl po poradě se zástupci Odboru obsah výzvy částečně 

strukturován do tabulek. Zbylé textové prvky se tak sestávaly ze dvou textových polí, 

které bylo možné využít pro aplikaci technik nudgingu. V p ílohách č. 3 a 4 je možné 

vidět, jak bylo níže umístěné textové pole využito pro umístění navrhovaných textů. 

Zároveň došlo k úpravě druhé strany výzvy, kde byly dvě ohraničená textová pole spojena 

do jednoho, souhrnně označeného „Poučení“. Text uvnit  byl také upraven a jinak 

strukturován s cílem dosáhnout lepší čitelnosti. Tato verze zadní strany výzvy zůstala již 

nezměněna a ve stejné podobě se stala součástí finální podoby výzvy. 

 Na následující schůzce se zástupci Odboru dopravněsprávních činností byl 

objasněn účel QR kódu a čárového kódu v nižší části výzvy. Tyto graficky výrazné a 

proto důležité prvky byly identifikovány jako pomocné nástroje pro platbu. Konkrétně 

QR kód jako možnost platby pro občany využívající mobilní bankovnictví a čárový kód 

s označením „VS“ jako indikátor variabilního symbolu p i platbě na pokladně Magistrátu 

hlavního města Prahy, sloužící pot ebám databázového managementu p estupků. Zde je 

nutné poznamenat, že začlenění QR kódu, jako zjednodušující možnosti pro platbu, je 

důkazem, že Odbor dopravněsprávních činností již d íve podnikl kroky pro zjednodušení 

platby pro provozovatele vozidel. Po zjištění funkcí těchto kódů byly tyto i náležitě 

zapracovány do struktury výzvy, jak je možné vidět v p íloze č. 5. 

 Po schválení této verze došlo k poslední změně rozložení výzvy, kterou lze 

sledovat v p íloze č. 6. Na podnět týmu bylo obráceno schéma stínování tak, aby zbylá 

textová pole nebyla opticky potlačována tabulkami. Místo toho byly tyto části dokumentu 

zvýrazněny, aby tak došlo i k zvýraznění textů nesoucích sdělení založená na technikách 

nudgingu. Tento krok odpovídá nap íklad bodu Attract (Získání pozornosti) z modelu 

EAST nebo Salience (Významnost) z modelu MINDSPACE. 

 Poslední úprava výzvy zobrazené v p íloze č. 7 se následně sestávala ze spojení 

doposud zvažovaných techniky nudgingu, tedy zjednodušení a společenské normy. Texty 

obsahující tyto techniky byly p eformulovány a vloženy do jednoho textového bloku 

p ímo za úvodní odstavec. 
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2.2.3 Výsledná varianta 

Výsledná varianta, dostupná v p íloze č. Ř, se tedy od původní výzvy zásadně liší svým 

grafickým rozložením a logickým zapojením funkčních prvků. Dále obsahuje větu: 

„Většina provozovatelů volí vy ešení p estupku ve fázi výzvy, a tak se vyhnou složitému 

a náročnějšímu správnímu ízení.“, která slouží jako nástroj nudgingu a jeho cílem je 

postrčit čtená e k rozhodnutí určenou peněžní částku uhradit. Následující odstavec 

motivuje adresáta ke stejné akci skrze zjednodušení: „Vy ízení je z Vaší strany velmi 

snadné - stačí si vybrat jeden z níže uvedených způsobů úhrady a během chvilky je vše 

vy ešeno. Zákon nám jako orgánu ve ejné moci, dovoluje věc tímto odložit a bez dalšího 

uzav ít (bez p ičtení p ípadných bodů do registru idičů).“ Poslední textové pole poté 

nabízí informace o termínu a možných způsobech platby.  

2.2.4 Další možnosti 

V první adě by bylo možné dále pokračovat ve strategii využití společenské normy. 

Žádoucí efekt tažného vozu by mohl být posílen, pokud by byla výzvy více p izpůsobena 

adresátovi. Mohlo by se jednat o specifikaci referenční skupiny, za jejíhož člena se adresát 

považuje, čímž by mohlo být dosaženo zesílení vlivu techniky společenské normy, tak 

jak na to upozorňoval Cialdini. Tyto skupiny by p i tom mohly být postaveny nap íklad 

na geografické lokaci, tedy trvalé adrese bydliště provozovatele vozidla v p ípadech, kdy 

se jedná o fyzickou osobu, a intervence by mohla mít podobu věty: „Většina 

provozovatelů vozidel ve vaší ulici volí vy ešení p estupku ve fázi výzvy, a tak se vyhnou 

složitému a náročnějšímu správnímu ízení.“ Dále by dle následování modelu EAST 

mohla být personalizace posílena nap íklad p idáním oslovení nebo fotografie 

provozovatele vozidla z registru idičů. 

Zároveň je zcela zásadní, aby i další aspekty správního ízení byly maximálně 

zefektivněny. To znamená, že je nanejvýš žádoucí, aby byl v první adě upraven nebo 

ošet en legislativní rámec pokrývající p estupková a správní ízení. Společně s tím nebo 

skrze tento krok by také mělo být dosaženo kapacitní optimalizace Odboru na ešení 

p ípadů, které se dostaly do fáze správního deliktu provozovatele vozidla. Pokud tyto 

podmínky nebudou naplněny, hrozí, že pokud dojde k nárůstu počtu p ípadů, které jsou 

v tomto procesu promlčeny, mohou se následně projevit efekty heuristiky dostupnosti. 

S vyšším počtem provozovatelů vozidla, jejichž ízení o správním deliktu bylo 

promlčeno, dojde i ke zvýšení počtu občanů, kte í o takových p ípadech slyšeli a 

v momentě, kdy budou sami vystaveni volbě o zaplacení výzvy, vybaví se jim p ípady, 
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kdy nezaplacení určené částky nevedlo k jejímu zvýšení a dalšímu postihu, nýbrž 

k promlčení p estupku. Tímto způsobem může dojít ke vzniku zcela nežádoucí formy 

společenské normy. Provozovatelé vozidla, kte í budou v takovém prost edí zvažovat, 

zda mají uloženou peněžní částku uhradit, provedou vlastní hyperbolické diskontování, 

v rámci kterého budou zvažovat jistotu okamžité ztráty dané částky proti možnosti danou 

částku ušet it p i vyčkání a promlčení svého p ípadu.  

 V neposlední adě by ke zvýšení motivace k platbě mohla p ispět také úprava 

formulací v p ípadě samotného systému trestných bodů v registru idičů. Tuzemský 

bodový systém totiž funguje na principu p ičítání trestných bodů, a tak by jeho úprava na 

odečítání od počáteční hodnoty mohla vést k zapojení efektů averze ke ztrátě. V p ípadě 

zkoumané výzvy, by tato mohla za větou: „Zákon nám jako orgánu ve ejné moci, 

dovoluje věc tímto odložit a bez dalšího uzav ít“ místo poznámky: „(bez p ičtení 

p ípadných bodů do registru idičů)“ obsahovat alternativu jako nap íklad: „a tak nedojde 

ke ztrátě bodů v registru idičů.“ 

2.3 Vyhodnocení 
Rozesílání upravených verzí výzvy bylo spuštěno 1. února 2017. Toto načasování 

poskytlo možnost získat údaje k porovnání z měsíců ledna, prosince, listopadu a íjna, 

kterým p edcházela již zmíněná změna ve výši finančních sankcí v rámci p estupkových 

ízení. Zároveň je pot eba zdůraznit a zohlednit, že kvůli různým aspektům procesu 

placení výzev, ať už technologickým nebo lidským, se proces uhrazení určených částek 

často protahuje nad určenou lhůtu 15 dnů, a tudíž nashromážděné údaje za klíčový měsíc 

únor s největší pravděpodobností ještě doznají změn. Dosavadní statistky rozesílaných 

výzev v pozorovaném období lze vidět v tabulce č. 3. 
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P edevším ve sloupci mapujícím procentuální podíl zaplacených výzev 

z celkového počtu můžeme pozorovat, že navzdory p edpokládané hypotéze a snahám o 

zvrácení tohoto trendu, se zapojením upravených výzev v únoru nepoda ilo dosáhnout 

zvýšení procenta včasně zaplacených výzev. V tomto ohledu tedy k potvrzení hypotézy 

nedošlo, když procento zaplacených výzev oproti p edcházejícím měsícům pokleslo. 

Jak ale ukazuje tabulka č. 4, došlo v únoru ke zkrácení průměrné doby zaplacení 

doručených výzev. K obdobnému zkrácení však došlo i z prosince na leden, a bude proto 

extrémně důležité sledovat další vývoj tohoto mě ítka v následujících měsících. Aby bylo 

možné spekulovat o potvrzení druhé části hypotézy, tedy dosažení žádoucího efektu 

zkrácení doby zaplacení použitím nástrojů podle teorie nudgingu, je t eba, aby se hodnoty 

průměrné doby zaplacení pohybovaly ve stejné hladině jako v únoru. Pokud by se tato 

hodnota ustálila blíže lednovému údaji, tedy kolem 6 dnů, nebude možné spojit dosažení 

snížení oproti p edešlým měsícům s ízenou intervencí, jelikož k jejímu spuštění došlo až 

o měsíc později. A samoz ejmě, pokud by se měla průměrná hodnota v následujících 

měsících opět p iblížit k 7 dnům, bude i tato část hypotézy zpochybněna.  

  

                                                 
141 Po sepsání této části práce došlo k aktualizaci statistik. Ani novější data neprokázala pozitivní vliv 
intervencí na platební morálku provozovatelů vozidel. Rozdíly v pozorovaných údajích mezi jednotlivými 
měsíci jsou však podle posledních dostupných dat nižší. 

Tabulka 3: Statistiky rozesílaných výzev k 21.3.2017. 141 Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy. 

Měsíc 
Odeslaných 

výzev 

Doručených 

výzev 

Zaplacených 

výzev 

Procento 

zaplacených 

výzev 

10/2016 40 375 37 569 28 881 77 

11/2016 33 480 30 799 22 342 73 

12/2016 16 967 15 408 10 652 69 

01/2017 13 902 12 547 8 487 68 

02/2017 14 036 12 745 7 746 61 
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Vzhledem k metodologické povaze experimentu bude identifikace p íčin selhání 

nebo nepotvrzení hypotéz velmi obtížná. Kromě nízké nebo nulové efektivity použitých 

nástrojů nudgingu lze také spekulovat o tom, jak mohl intervenci ovlivnit nap íklad vztah 

provozovatelů vozidel ke státním orgánům, které zde podle modelu MINDSPACE slouží 

jako Posel, a mají proto vliv na způsob, jakým bude informace p ijata. Dále stojí za 

zvážení zmíněný vliv již ustálených společenských norem, které mohou některé 

provozovatele vést nežádoucím směrem. V neposlední adě je také možné, že v p ípadě 

této intervence již došlo k utvo ení návyků provozovatelů vozidel, a ti tak podle principu 

Načasování z modelu EAST již budou těžko posunuti ke změně chování využitím 

nudgingu. 

Navzdory tomu, že se z dosavadních výsledků nepoda ilo ani jednu z hypotéz 

prokázat, je důležité tento experiment dále sledovat, zkoumat a publikovat jeho výsledky. 

Jak totiž uvádí nap íklad Szaszi: „Neúspěšné intervence představují zásadní informace 

pro budoucí předpovědí a formulace teorií.“ 143  Tato p ípadová studie skýtá cenné 

poznatky pro budoucí plánování ízených intervencí, p edevším z hlediska 

metodologického p ístupu. Auto i p ípadných budoucích intervence na našem území se 

mohou poučit z problematického pozadí tohoto projektu a lépe se p ipravit na 

vyjednávání efektivnějších metodologických podmínek p i práci se státními orgány.  

                                                 
142 Po sepsání této části práce došlo k aktualizaci statistik. Ani novější data zcela neprokázala pozitivní vliv 
intervencí na platební morálku provozovatelů vozidel. Rozdíly v pozorovaných údajích mezi jednotlivými 
měsíci jsou podle posledních dostupných dat nižší. 
143 SZASZI, Barnabas, [et al.].  2016, s. 17. 

Měsíc Průměrná doba zaplacení (dny) 

10/2016 7,4 

11/2016 7,5 

12/2016 7,1 

01/2017 6,2 

02/2017 5,6 

Tabulka 4: Statistiky doby zaplacení doručených výzev k  

21.3.2017. 142 Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy. 



   

43 
 

Závěr 

Cílem této práce bylo popsat, jak se liší pohled behaviorální ekonomie na lidské 

rozhodování od klasických ekonomických teorií. Skrze identifikaci zásadních konceptů 

oboru se práce snažila ukázat, jak tento nový pohled na rozhodování jedince může p ispět 

k zefektivnění nejen státní správy, ale i jaké nástrahy jeho využití skýtá. Prost ednictvím 

p ípadové studie poté práce zkoumala hypotézu o vlivu intervencí založených na 

poznatcích z behaviorální ekonomie na platební chování provozovatelů vozidel 

v p estupkových ízeních.  

Ačkoliv dosavadní výsledky experimentu zkoumanou hypotézu nepotvrdily, 

popis pozadí této intervence a její další zkoumání se stále může ukázat jako p ínosné pro 

rozvoj oboru behaviorální ekonomie a aplikaci teorie nudgingu na našem území. Už 

samotný fakt, že se zástupci tuzemské státní správy rozhodli dát poznatkům 

z behaviorální ekonomie šanci lze hodnotit jako velmi pozitivní. Jak jsme si ukázali na 

p íkladu západních zemí, hlubší osvojení těchto praktik je otázkou ady let, a je dob e, že 

se tuzemské státní orgány k behaviorální ekonomii a nudgingu obrací v době, kdy si tyto 

disciplíny budují renomé nejen v akademickém světě. Pokud se cestě k aplikaci a 

rozší ení poznatků behaviorální ekonomie vyskytnou experimenty, které funkčnost těchto 

teorií neprokáží, budou i takové pokusy pro obor p ínosné, jelikož poslouží jako 

p ipomínka toho, že žádná vědecká disciplína nenabízí zázračná a univerzální ešení 

vleklých a hluboce zako eněných strukturálních problémů.  

Nejen pově ené osoby, tedy architekti voleb, ale i my jako jedinci měníme chování 

lidí kolem sebe, ať už vědomě a cíleně nebo zcela nevědomky. Vzorce, podle kterých se 

neustále rozhodujeme, jsou navíc evolučně hluboko zako eněné, a tudíž s největší 

pravděpodobností odolají požadavkům na racionalitu v dnešních velice komplexních 

společenských a ekonomických systémech. Je tedy nanejvýš žádoucí, abychom tyto 

systémy a jejich součásti, ať už se jedná o výzvu k zaplacení pokuty nebo o umístění a 

tvar jídla ve školních jídelnách, budovali s p ihlédnutím na naše omezení, místo abychom 

se jejich podstatu pokoušeli násilně a nákladně měnit. Možnosti a potenciál lidského 

mozku jsou skutečně ohromující. Měli bychom proto zkoumat a testovat teorie, které 

povedou k navrhování a vytvá ení takových prost edí a systémů, které nám pomohou 

tento potenciál naplnit. 
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Summary 

The aim of this thesis was to describe the differences between the understanding of human 

decision making in behavioral economics and classical economy. Through the 

identification of key concepts of the field the thesis set out to show how this new approach 

to human decision making and environment design can contribute to the improvement of 

state governance. At the same time, the thesis pointed out the possible limitations and 

risks of these applications. Using a method of case study, the thesis then examined a 

hypothesis about the possible influence on the payment behavior of car owners during the 

driving offence procedures using an intervention based on the insights from behavioral 

economics. 

 Although the existing results of the experiment have not confirmed the hypothesis, 

the description of the examined intervention and its background might still prove to be 

valuable for the development of behavioral economics in the country. The very fact that 

the state governance had decided to engage in the application of these scientific is very 

positive. As shown on the examples of western countries, deeper adoption of these 

practices is a long-term process. Therefore the decision to apply behavioral economics in 

the state governance might prove to be a wise one, especially now, when the field is still 

building up a reputation in and outside the academia. And if on the way to the adoption 

of the insight from behavioral economics some experiments occur that will fail, even 

these experiments will be vital, since they will serve as a reminder, that no science field 

offers miraculous and universal solutions to lasting and deep problems.  

 Not only the authorized persons, the choice architects, but even we as individuals 

influence the behavior of the people around us, consciously or not. Furthermore, the 

patterns that we follow in our decision making are rooted deeply in our brains and will 

resist the influence and demands of today’s very complex social and economic systems. 

It should therefore be of our highest interest to design these systems, let it be appeals for 

traffic fine payment or the placement and shape of the food in school canteens, in a way 

that acknowledges our limitations, instead of trying to change them by force. The 

possibilities and potential of the human brain are astonishing and we should feel obligated 

to explore and test the theories, that might lead to the creation of environments and 

systems that will help us to live up to this potential.  
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