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ÚVOD 

     Na obecné rovině je předmětem této dizertační práce otázka, zda, případně v jaké míře je 

lidské myšlení i/racionální ve smyslu optimality způsobu dosahování cílů a ve smyslu souladu 

mezi přesvědčeními o světě a skutečnou povahou světa.1 Na tuto otázku je poměrně obtížné 

jednoznačně odpovědět, protože odpověď bude vždy záviset na povaze konkrétního úkolu              

a na způsobu, jímž si racionalitu přesně definujeme. Mimo jiné i proto lze v probíhající tzv. 

velké debatě o racionalitě (Great Rationality Debate; Tetlock & Mellers, 2002) identifikovat 

dva protichůdné širší názorové proudy. Zatímco jeden z nich je přesvědčen o systematické 

iracionalitě lidského myšlení (ve smyslu jeho systematického odchylování se od normativních 

předpovědí vyplývajících z principů racionálního myšlení tak, jak jsou zachyceny např. ve 

statistické teorii pravděpodobnosti, formální logice nebo v teorii rozhodování) (Audi, 1993, 

2001; Baron, 2008; Dawes, 1998; Foley, 1987; Harman, 1995; Hastie & Dawes, 2010; 

Manktelow, 2004; Over, 2004; Wu, Zhang, & Gonzalez, 2004), ten druhý považuje lidské 

myšlení za více či méně racionální a zdroje jeho (údajných) selhání hledá někde jinde (Adler, 

1984, 1991; Anderson, 1990, 1991; Berkeley & Humphreys, 1982; Broome, 1990; Brown                  

& Steyvers, 2009; Cherniak, 1986; Daw, Courville, & Dayan, 2008; Gigerenzer, Todd, & The 

ABC Research Group, 2002; Griffiths & Tenenbaum, 2005, 2006; Griffiths, Steyvers,                          

& Tenenbaum, 2007; Hilton, 1995; Krynski & Tenenbaum, 2007; Oaksford & Chater, 1993, 

1994, 1995, 1998; Sanborn, Griffiths, & Navarro, 2006; Sanborn & Silva, 2009; Schwarz, 

1996; Shi, Feldman, & Griffiths, 2008; Shiffrin & Steyvers, 1997; Stanovich, 1999; Steyvers                               

et al., 2003; Stich, 1990). V případě druhého zmíněného názorového proudu je však otázkou, 

jak vysvětlit zjevnou existenci iracionálního chování a s ním spojených interindividuálních 

rozdílů. Jednu možnou odpověď na tuto otázku ilustruje Griffithsův a Tenenbaumův 

bayesovský model kauzálního usuzování  na základě vnímané koincidence událostí (Griffiths 

& Tenenbaum, 2007), který má ambici v rámci jednoho teoretického rámce skloubit 

racionální i iracionální aspekty vnímání koincidencí – ty totiž na jedné straně mnohdy vedou                     

k nesprávným kauzálním teoriím o fungování světa (Gilovich, 1991; Stanovich, 2013; 

Sutherland, 1992), ale na druhé straně také často stojí na počátku skutečných – a leckdy                  

i velmi významných a lidské životy zachraňujících – objevů (Johnson, 2007). Primárním cílem 

                                                 
1
 V rámci kognitivní vědy se o racionalitě v prvním významu hovoří jako o tzv. instrumentální racionalitě  

(instrumentál rationality) a ve druhém významu jako o tzv. epistemické, někdy také teoretické či důkazní 
racionalitě (epistemic/theoretical/evidential rationality) (Toplak, West, & Stanovich, 2013).  
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této dizertační práce je ověřit některé předpovědi vyplývající z tohoto bayesovského modelu 

vnímání koincidencí a zároveň prozkoumat některé souvislosti mezi vnímáním koincidencí                       

a vybranými dispozičními a situačními faktory prizmatem tohoto konkrétního modelu. 

 

TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE – VNÍMÁNÍ KOINCIDENCÍ 

     Ve své snaze porozumět okolnímu světu a učinit ho tak pro sebe předvídatelnější je člověk 

často konfrontován s výskytem různých koincidencí – s náhodným spoluvýskytem dvou 

anebo více jevů či událostí, které se spolu zdají určitým způsobem souviset, a naznačovat tak 

existenci nějakých nových a doposud skrytých zákonitostí. Tato kombinace náhodnosti                   

a smysluplnosti často vede k tomu, že lidé při setkání s koincidencemi mají tendenci dospívat 

k falešně pozitivním závěrům ohledně existence příčinných faktorů (údajně) vysvětlujících 

pozorované jevy a události. Tato tendence podléhat „kouzlu“ koincidencí je obvykle uváděna 

jako klasický příklad systematické iracionality lidského myšlení, resp. neschopnosti člověka 

racionálně uvažovat o náhodných jevech a událostech v souladu s principy statistické teorie 

pravděpodobnosti. Griffithsův a Tenenbaumův bayesovský model vnímání koincidencí se 

kriticky vymezuje vůči tomuto pojetí koincidencí společně s tradičním, a i mezi laiky 

rozšířeným, chápáním koincidencí coby nepravděpodobných událostí (Eastaway                             

& Wyndham, 1998; Falk, 1981–1982; Littlewood, 1953; Slovic & Fischoff, 1977).  

 

Koincidence jako nepravděpodobné události 

     Teorie koincidencí coby nepravděpodobných událostí se ve své nejjednodušší podobě 

vztahuje pouze k pravděpodobnostem jednotlivých událostí. Jak napovídá již její samotný 

název, v rámci této teorie je událost považována za koincidenci tehdy, když je její výskyt 

v důsledku pouhé náhody velmi nepravděpodobný. Problematické na této definici 

koincidencí je však to, že s její pomocí nelze vysvětlit, proč jsou za koincidence považovány 

právě tyto události a ne jakékoli jiné (ze stejné kategorie událostí), které mají stejně nízkou 

pravděpodobnost. Tento problém se snaží vyřešit poněkud komplexnější varianta výše 

uvedené teorie, která se již nevztahuje k pravděpodobnostem jednotlivých událostí, ale 

k pravděpodobnostem druhů (kinds) událostí (Falk, 1989, 1981–1982; Garner, 1970; Kubovy 

& Gilden, 1991; Schlesinger, 1991). Podle této teorie koincidence představují nikoli 

nepravděpodobné události, ale nepravděpodobné druhy událostí. Ani tato teorie však není 
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zcela bez vnitřních rozporů a nesrovnalostí. Není například zřejmé, co by se v dané situaci 

mělo považovat za relevantní druh událostí. Tento druh problémů se potom ještě více 

komplikuje, pokud začneme uvažovat o spojitých proměnných, které mnohdy lze jen velice 

obtížně klasifikovat prostřednictvím nějakých diskrétních druhů událostí. Souvisejícím 

problémem je to, že mnohdy lze danou událost zařadit pod větší počet různých druhů 

událostí. Další slabina této teorie potom spočívá v tom, že v rozporu s jejím základním 

předpokladem o povaze koincidencí lze nalézt situace, kde pravděpodobnější druh událostí 

je vnímán jako více nenáhodný než méně pravděpodobný druh událostí.    

 

Koincidence jako bayesovské statistické usuzování 

     Podle Griffithse a Tenenbauma je základním nedostatkem výše popsané teorie 

koincidencí to, že při určování toho, co je a co není koincidence, nezohledňuje naše 

alternativní kauzální teorie o fungování světa. V Griffithsově a Tenenbaumově pojetí 

koincidence není pouze nějakou libovolnou nepravděpodobnou událostí, ale událostí, která 

je v rámci aktuálně zastávané vědecké nebo folkové teorie méně pravděpodobná než v rámci 

nějaké jiné přijatelné alternativní teorie. To, co definuje událost jako koincidenci, tedy není 

nějaká absolutní ne-pravděpodobnost výskytu dané události, ale relativní ne-

pravděpodobnost jejího výskytu z hlediska aktuálně zastávané teorie o fungování světa. 

Relativita této ne-pravděpodobnosti je přitom dána srovnáním úspěšnosti aktuálně 

zastávané teorie při předpovědi výskytu pozorované události s predikční úspěšností nějakých 

jiných přijatelných alternativních teorií. Člověk takto nikdy nepřistupuje k jednotlivým 

událostem jako naprostá tabula rasa, ale vždy tyto události vnímá prizmatem různých teorií, 

které se vlivem mnoha faktorů liší v míře, ve které je člověk považuje za plauzibilní vysvětlení 

fungování světa okolo něj. Teprve na základě takového teoretického zakotvení (theory-

ladeness) je možné, aby se nějaké události fenomenologicky vyčlenily jako koincidence. 

Podle Griffithse a Tenenbauma koincidence v tomto pojetí potom hrají klíčovou roli 

v racionálním procesu vytváření a revize vědeckých (Kuhn, 1997; Salmon, 1990) i folkových 

teorií (Carey, 1985; Gopnik & Meltzoff, 1997; Karmiloff-Smith, 1988; Keil, 1989;                          

Murphy & Medin, 1985), protože nám umožňují činit objevy, které nejsou v souladu s našimi 

aktuálními kauzálními teoriemi, a protože nás nutí revidovat a aktualizovat naše přesvědčení 

o tom, na základě jakých kauzálních souvislostí svět okolo nás funguje. Tato myšlenka, že 

koincidence představují události, které nám poskytují doklady o existenci neočekávaných 
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kauzálních souvislostí, byla v různé míře detailu rozpracována řadou autorů (např. Feldman, 

1997; Good, 1956, 1984; Horwich, 1982; Jaynes, 2003). Hlavním přínosem Griffithse 

a Tenenbauma bylo to, že tuto myšlenku dokázali uchopit prostřednictvím jazyka teorie 

pravděpodobnosti dostatečně explicitně na to, aby z této myšlenky bylo možné vyvodit 

nějaké kvantitativní předpovědi a ty potom také experimentálně ověřit. Grifftiths 

s Tenenbaumem svou teorii koincidencí vyjádřili konkrétně v teoretickém rámci 

bayesovského statistického usuzování. V tomto teoretickém rámci definovali koincidenci 

jako událost, která představuje důkaz svědčící ve prospěch kauzální teorie, která je 

alternativní ve vztahu k aktuálně přijímané kauzální teorii, ale tento důkaz není dostatečně 

silný na to, aby člověka přiměl k přijetí alternativní kauzální teorie. V terminologii 

bayesovského usuzování se jedná o situaci, kdy posteriorní šance ve prospěch alternativní 

hypotézy h1 zůstává nízká v důsledku kombinace vysokého věrohodnostního poměru ve 

prospěch alternativní hypotézy h1 a nízké apriorní šance ve prospěch alternativní hypotézy 

h1. Dle této definice se tedy nejsilnější koincidence objevují tehdy, když existuje výrazný 

konflikt mezi důkazem, který poskytují pozorované události ve prospěch zvažované 

alternativní teorie, a apriorní plauzibilitou této alternativní teorie. Typicky se tak koincidence 

objevují tam, kde je aktuálně zastávaná kauzální teorie velice silně zakořeněná, díky čemuž 

jsou k ní alternativní kauzální teorie považovány za apriorně ne příliš plauzibilní. Na základě 

této definice koincidencí lze od sebe rovněž dobře odlišit tzv. „pouhé shody okolností“ (mere 

coincidences) a „podezřelé shody okolností“ (suspicius coincidences) - zatímco v prvním 

případě lidé přes překvapivost dané události zůstávají poměrně pevně přesvědčeni, že se za 

touto událostí neskrývá nic jiného než náhoda, ve druhém případě je překvapivá událost 

lidmi naopak vnímána jako něco, co v jejich očích činí alternativní kauzální teorii poměrně 

plauzibilní. V terminologii výše uvedeného modelu koincidencí to znamená, že zatímco 

v případě pouhé shody okolností i po zvážení převapivé události (kterou mnohem lépe 

vysvětluje alternativní teorie) posteriorní šance silně favorizuje nulovou hypotézu h0, 

v případě podezřelé shody okolností je posteriorní šance mnohem méně jednoznačná (její 

hodnota se pohybuje okolo 1, resp. 0 v případě použití logaritmu posteriorní šance)                        

a člověka podněcuje k dalšímu zkoumání skutečného stavu věcí. V případě, kdy predikční 

úspěšnost alternativní hypotézy h1 je natolik výrazná, že převáží i původně nízkou apriorní 

šanci ve prospěch alternativní hypotézy h1, stává se z koincidence normální důkaz ve 

prospěch alternativní hypotézy h1 reprezentovaný vysokou hodnotou posteriorní šance jasně 
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favorizující alternativní hypotézu. Klíčovou roli v rozlišení mezi pouhou shodou okolností, 

podezřelou shodou okolností a důkazem tak tedy hraje hodnota posteriorní šance ve 

prospěch alternativní hypotézy h1, která je funkcí věrohodnostního poměru a apriorní šance 

ve prospěch alternartivní hypotézy h1. Jejich zvýšení nebo naopak snížení ovlivňuje velikost 

posteriorní šance, a tedy také to, zda lidé vnímají danou událost jako pouhou shodu 

okolností, podezřelou shodu okolností, nebo jako důkaz svědčící ve prospěch alternativní 

teorie. Do Griffithsovy a Tenenbaumovy definice koincidencí rovněž dobře zapadá zde již 

uvedené tradiční vysvětlení toho, proč lidé mají tendenci přeceňovat neobvyklost 

koincidencí, totiž že lidé si ne vždy dobře uvědomují, že koincidence tvoří pouze malou část 

množiny jevů a událostí, které se rovněž mohly stát koncidencemi, ale nestaly se jimi. 

Množina těchto potenciálních, ale nikdy nerealizovaných koincidencí v bayesovském modelu 

představuje veškerá relevantní dostupná data, která jsou jiná než ta, která v dané situaci 

aktuálně zvažujeme, a která by se tak měla promítnout do apriorní šance zvažovaných 

hypotéz a jejím prostřednictvím ovlivnit jejich posteriorní šanci. 

     Popsané rozlišení mezi překvapivostí koncidencí a mírou ochoty akceptovat alternativní 

teorie na základě vnímaných koincidencí představuje pouze jedno z několika „vylepšení“ 

původní teorie koincidencí coby nepravděpodobných druhů událostí. Díky tomu, že 

bayesovský model definuje koincidence v termínech relativního srovnání predikční 

úspěšnosti alternativních kauzálních teorií, je nyní zřejmé, jaké druhy událostí jsou pro 

posuzování míry podezřelosti událostí relevantní - je to jednoduše dáno tím, jaké alternativní 

kauzální teorie člověk implicitně zvažuje při snaze vysvětlit pozorované události, přičemž 

jejich apriorní pravděpodobnost je přímo úměrná míře přijatelnosti kauzálních teorií, které 

daný druh událostí generují. Vzhledem k tomu, že usuzování o koincidencích je zde pojato 

jako druh bayesovského usuzování, lze v rámci tohoto modelu úspěšně uchopit i ty situace, 

kdy je relevantní větší počet různých druhů událostí. Tím, že jsou v rámci bayesovského 

modelu alternativní a nulová hypotéza definovány prostřednictvím rozdělení 

pravděpodobnosti, lze tento model – na rozdíl od teorie nepravděpodobných druhů                 

událostí – bez větších obtíží aplikovat rovněž na spojité proměnné.      

     Z hlediska validizace bayesovského modelu koincidencí je důležité, že z něj vyplývá několik 

empirických předpovědí, které umožňují výzkumně ověřit, do jaké míry se lidský úsudek 

s těmito předpověďmi shoduje. Tyto empirické předpovědi jsou uvedeny níže:  
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1. Událost bude považována za koincidenci tehdy, když věrohodnostní poměr ve 

prospěch alternativní kauzální teorie (h1) nebude dostatečně velký na to, aby 

překonal apriorní šanci v neprospěch této kauzální teorie. Událost se může změnit                  

z pouhé koincidence na důkaz svědčící ve prospěch alternativní kauzální teorie 

zvýšením věrohodnostního poměru ve prospěch alternativní kauzální teorie (h1) 

a/nebo zvýšením apriorní šance ve prospěch alternativní kauzální teorie (h1). 

2. Věrohodnostní poměr ve prospěch alternativní kauzální teorie (h1) by měl odpovídat 

síle (míře podezřelosti) vnímané koincidence. 

3. Vnímaná síla (míra podezřelosti) koincidence odpovídá vnímané síle (míře 

přesvědčivosti) důkazu o existenci kauzálních souvislostí. 

Griffiths s Tenenbaumem (2007) tyto předpovědi empiricky ověřovali pomocí několika 

experimentů, ve kterých bylo úkolem pokusných osob v několika různých úlohách hodnotit 

míru, v níž pro ně pozorované události představují podezřelé shody okolností, resp. důkazy 

ve prospěch nějaké kauzální teorie. Výsledky těchto experimentů ukázaly, že intuitivní 

úsudek lidských subjektů se překvapivě dobře shoduje s předpověďmi bayesovského modelu 

koincidencí. Konkrétně tyto experimenty ukázaly, že lidé při usuzování o koincidencích 

dokážou správně vyhodnocovat dostupné empirické důkazy (tj. posuzovat míru, v níž 

jednotlivé události podporují zvažované kauzální teorie) a dokážou také tyto důkazy 

adekvátním způsobem kombinovat s apriorními pravděpodobnostmi jednotlivých kauzálních 

teorií. Tzn., že podle těchto autorů lidé v kontextu kauzálního usuzování dokážou 

vyhodnocovat koincidence racionálním způsobem, tj. v souladu s principy bayesovského 

usuzování, které definují optimální způsob učení se z dat (McElreath, 2016).  

     Jak je potom ale možné, že lidé na základě vnímaných koincidencí často dospívají                        

k nesprávným a iracionálním přesvědčením? Na tuto otázku Griffiths s Tenenbaumem 

odpovídají tak, že pravděpodobným (protože z hlediska výše uvedených zjištění jediným 

zbývajícím) zdrojem těchto iracionálních přesvědčení jsou špatně nastavené apriorní 

pravděpodobnosti jednotlivých kauzálních teorií, konkrétně jejich nadhodnocování. Zdrojem 

iracionality při vyhodnocování koincidencí podle nich tedy není to, že by lidé viděli důkazy 

tam, kde žádné nejsou, ale to, že pouze špatně odhadují, jak silné by tyto důkazy měly být, 

aby je to „opravňovalo“ k přijetí alternativních kauzálních teorií. To, zda lidé na základě 

vnímané koincidence událostí dospějí k významnému objevu, nebo naopak k pouhé pověře, 

tak podle tohoto modelu není dáno tím, že by lidé posuzovali koincidence kvalitativně 
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odlišným způsobem (jak to předpokládá např. výzkumná tradice heuristik a zkreslení), ale 

pouze odlišnou mírou adekvátnosti nastavení jednoho kvantitativního parametru v rámci 

jednoho a téhož mechanismu usuzování. Jak konstatuje Kruschke (2011) v komentáři 

k jednomu svému blogovému příspěvku: „Jestliže používáme bayesovské modely myšlení, jak 

potom vysvětlíme existenci interindividuálních rozdílů a abnormálního/iracionálního 

chování?… Jedna odpověď… [spočívá] v odlišné míře, s níž se jednotliví lidé řídí Bayesovou 

větou. Jinou možností je to, že bychom pojímali všechny druhy chování jako chování, které se 

řídí Bayesovou větou, avšak v rámci různých modelových struktur. Z tohoto hlediska by se tak 

mohly všechny druhy chování řídit Bayesovou větou, ale opíraly by se při tom o různé apriorní 

pravděpodobnosti a různé věrohodnostní funkce.“1 V tomto ohledu se tak Griffiths                            

s Tenenbaumem významně odchylují od pozice výzkumné tradice heuristik a zkreslení 

(Baron, 2008; Gilovich, 1991; Hastie & Dawes, 2010; Plous 1993), podle které lidé dospívají 

k iracionálním závěrům na základě vnímaných koincidencí proto, že se ve svém úsudku neřídí 

racionálními principy statistického usuzování. Jednou z možných (kognitivních) příčin 

nadhodnocování apriorních pravděpodobností může být tendence lidí nezohledňovat ve 

svém úsudku o koincidencích velkou množinu jevů a událostí, které se mohly stát 

koncidencemi, ale nestaly se jimi. Na základě argumentů Gopnikové a Meltzoffa (1997), 

podle kterých vědecké myšlení dospělých vyrůstá ze schopnosti dětí objevovat nové kauzální 

vztahy a souvislosti ve fyzickém i sociálním světě, do kterého se narodily, Griffiths 

s Tenenbaumem uvažují rovněž o možnosti, že nadhodnocování apriorních 

pravděpodobností je jakýmsi pozůstatkem z našeho dětství. V této fázi našeho života je totiž 

poměrně adaptivní strategií být tak trochu „konspirativním myslitelem“, který předpokládá, 

že za pozorovanými koincidencemi se skrývají nové kauzální souvislosti, protože tomu tak 

skutečně často je. Avšak v kontextu ohromného množství vědeckého poznání 

naakumulovaného moderní společností (ale nikoli již např. v rámci společností tzv. 

„předvědeckých“) takové nastavení mysli vede k tomu, že koincidence ve většině případů 

vedou k chybným a iracionálním závěrům ohledně existence nových kauzálních vztahů. Jinak 

řečeno, v situaci, kdy většina aktuálně zastávaných teorií je více či méně pravdivá, většina 

                                                 
1
 „If we use Bayesian models of mind, then how do we account for individual differences, and specifically, for 

abnormal/irrational behavior?… [O]ne answer… [lies in] differing degrees of fidelity to Bayes' rule. Another 
possibility is that behavior of all types can be construed as obeying Bayes' rule but on different model 
structures. From this perspective, different behaviors might all be using Bayes' rule accurately, but based on 
different priors and likelihood functions.“ 
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koincidencí představuje pouhé (náhodné) shody okolností a nikoli náznak možné existence 

dosud netušených kauzálních struktur a mechanizmů. Tato vývojově-psychologická hypotéza 

našla částečnou podporu ve výsledcích pozdějšího výzkumu Lucase et al. (2014), kteří zjistili, 

že děti si ve srovnání s dospělými lépe osvojují neobvyklé abstraktní kauzální principy, což je 

v souladu s hypotézou, že úsudek dětí je méně ovlivněn apriorními očekáváními založenými 

na předchozích zkušenostech, takže jejich přesvědčení jsou potom více neurčitá, a ve svém 

úsudku tak dávají větší váhu novým statistickým důkazům než dospělí.  

 

EMPIRICKÁ ČÁST PRÁCE – VALIDIZACE BAYESOVSKÉHO MODELU VNÍMÁNÍ 

KOINCIDENCÍ  

     V empirické části dizertační práce jsem v rámci dvou předregistrovaných výzkumných 

studií ověřoval některé předpovědi vyplývající z Griffithsova a Tenenbaumova bayesovského 

modelu koincidencí a zároveň jsem prizmatem tohoto modelu zkoumal některé souvislosti 

mezi vnímáním koincidencí a vybranými dispozičními a situačními faktory. V souladu                      

s principy otevřené vědy (viz např. Chambers, 2013; Nosek & Bar-Anan, 2012; Nosek, Spies, 

& Motyl, 2012; Wagenmakers et al., 2012; Rouder, 2016) jsou data a statistické analýzy 

z obou realizovaných výzkumů volně k dispozici a to buď z flash disku, který je přiložen 

k výtisku dizertační práce, anebo prostřednictvím platformy Open Science Framework. 

 

Výzkumná studie č. 1 - Dispoziční aspekty vnímání koincidencí 

     První výzkumná studie měla tři dílčí cíle (viz také předregistrace studie na 

https://osf.io/ryskc). Tím prvním byla nezávislá replikace některých zjištění z původní 

Griffithsovy a Tenenbaumovy studie, které naznačují, že lidé dokážou správě vyhodnocovat 

statistické důkazy a adekvátním způsobem kombinovat statistické důkazy s apriorní znalostí 

plauzibility zvažovaných hypotéz. Druhým cílem bylo empirické ověření Griffithsem                         

a Tenenbaumem postulované hypotézy, že primárním zdrojem iracionality spojené 

s vnímáním koincidencí je apriorní část bayesovského modelu koincidencí. S druhým cílem 

úzce souvisí také třetí výzkumný cíl, který spočíval jednak v ověření toho, zda v rámci 

bayesovského modelu koincidencí mezi lidmi existují systematické rozdíly v jejich schopnosti 

vyhodnocovat statistické důkazy a ve sklonu věřit v existenci neočekávaných kauzálních 

vztahů a souvislostí, a jednak v explorativní analýze vztahu mezi těmito interindividuálními 

https://osf.io/jpwdm/
https://osf.io/ryskc


9 
 

rozdíly a jinými aspekty kognitivního fungování, u kterých existují určité doklady pro to, že 

souvisejí s i/racionálním myšlením. 

     Studie měla podobu plně vnitrosubjektového výzkumu, v rámci kterého byla příležitostně 

vybranému souboru 108 osob prezentována metodou on-line sada čtyř úloh, ve kterých 

probandi usuzovali na posteriorní pravděpodobnosti existence dvou různých zkoumaných 

jevů (psychokineze a genetické inženýrství), posuzovali prezentované výsledky experimentů 

buď jako pouhé koincidence, nebo naopak jako přesvědčivé důkazy ve prospěch alternativní 

teorie a rovněž se vyjadřovali k míře podezřelosti pozorovaných koincidencí, resp. k míře 

přesvědčivosti důkazů ve prospěch alternativní hypotézy o existenci skryté kauzální 

souvislosti. Tyto úlohy byly převzaty plně, případně s drobnými úpravami z původní 

Griffithsovy a Tenenbaumovy studie. Prostřednictvím těchto úloh a za využití tří různých 

bayesovských statistických modelů bylo možné pro jednotlivé probandy odhadnout jednak 

úroveň jejich schopnosti intuitivně vyhodnocovat statistické důkazy a rovněž míru jejich 

sklonu věřit v existenci neočekávaných kauzálních souvislostí. Vedle čtyř výše uvedených 

úloh byla probandům prezentována rovněž baterie několika psychometrických testů, u 

kterých existují nějaké empirické doklady nebo alespoň logické důvody pro jejich souvislost 

se schopností správně vyhodnocovat dostupné důkazy a/nebo se sklonem věřit v existenci 

neočekávaných kauzálních vztahů a souvislostí. Konkrétně jsem použil novou prodlouženou 

verzi Testu kognitivní reflexe (Cognitive Reflection Test - Long2, CRT-L2; Frederick, 2005; 

Toplak, West, & Stanovich, 2014; Primi et al., 2015), Test heuristik a zkreslení (Heuristics and 

Biases Test, HBT; Toplak, West, & Stanovich, 2011), Faktor B z Cattellova 16faktorového 

osobnostního dotazníku  (16PF; Russell et al. 1997), škálu Otevřenosti ke zkušenosti 

(Openess) z NEO osobnostního inventáře (NEO-PI-R; Hřebíčková, 2004), Inventář osobní 

potřeby struktury (Personal Need for Structure, PNS; Thompson, Naccarato, & Parker, 1992; 

Neuberg & Newsom, 1993), Inventář racionálního-experienciálního stylu zpracovávání 

informací (Rational-Experiential Inventory, REI-40; Pacini & Epstein, 1999) a Revidovanou 

škálu přesvědčení o existenci paranormálních jevů (Revised Paranormal Belief Scale, PBS-R; 

Tobacyk, 2004).    

     Sesbíraná data podpořila tři základní předpovědi Griffithsova a Tenenbaumova 

bayesovského modelu koincidencí, ze kterých vyplývá, že minimálně v některých úlohách 

lidé dokážou správně vyhodnocovat statistické důkazy a adekvátním způsobem kombinovat 

statistické důkazy s apriorní znalostí plauzibility zvažovaných hypotéz. Sesbíraná data rovněž 
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podpořila hypotézu, že primárním zdrojem iracionality spojené s vnímáním koincidencí je 

nadhodnocování apriorní pravděpodobnosti alternativních hypotéz a nikoli neschopnost 

správně vyhodnocovat dostupné statistické důkazy. Tuto hypotézu podpořila tři různá 

zjištění. Tím prvním bylo zjištění o nulové korelaci mezi sklonem probandů věřit v existenci 

neočekávaných kauzálních souvislostí (resp. apriorní pravděpodobností, kterou probandi 

přisuzovali alternativní hypotéze) a jejich schopností intuitivně vyhodnocovat statistické 

důkazy. Druhým bylo zjištění, že mezi probandy se vyskytovaly systematické rozdíly v jejich 

sklonu věřit v existenci neočekávaných kauzálních souvislostí, ale nikoli již v jejich schopnosti 

intuitivně vyhodnocovat statistické důkazy. Třetím bylo zjištění, že to byl pouze sklon 

probandů věřit v existenci neočekávaných kauzálních souvislostí (ale nikoli jejich schopnost 

intuitivně vyhodnocovat statistické důkazy), co mělo tendenci smysluplným způsobem 

souviset s různými aspekty jejich kognitivního fungování, které podle výsledků již 

provedených studií v různé míře souvisí s i/racionálním myšlením. Na základě výsledků 

explorativní analýzy bylo rovněž možné formulovat hypotézu, že sklon věřit v existenci 

neočekávaných kauzálních souvislostí souvisí spíše s mírou intelektuálního skepticismu než                   

s mírou neobvyklosti a intenzity vnímání a prožívání. Omezením tohoto výzkumu je zejména 

malý počet typů úloh použitých k odhadu některých klíčových charakteristik probandů, malá 

heterogenita výzkumného souboru, který byl rekrutován převážně z univerzitního prostředí, 

možný problém s omezením rozsahu hodnot některých sledovaných proměnných, který 

mohl zkreslit odhad velikosti některých korelací, a také relativně malý výzkumný soubor, 

který zejména v případě menších efektů ne vždy umožňoval od sebe dostatečně odlišit 

předpovědi nulové a alternativní hypotézy v rámci bayesovského testování hypotéz. Celkově 

však výsledky této studie podpořili plauzibilitu Griffithsova a Tenenbaumova bayesovského 

modelu koincidencí coby alternativy k tradičnějšímu pojetí koincidencí. Všechna data                        

a některé další materiály k této studii (např. počítačové programy použité k analýze dat či 

výstupy z některých analýz) jsou volně k dispozici na https://osf.io/a7hmn/.    

 

Výzkumná studie č. 2 - Situační aspekty vnímání koincidencí 

     V rámci druhé studie jsem se nechal inspirovat vývojově-psychologickou hypotézou                    

o adaptivitě nadhodnocování apriorních pravděpodobností alternativních hypotéz v době 

dětství a přenesl jsem tuto úvahu z pole vývojové psychologie do oblasti studia situační 

determinace lidského chování. Podobně jako může být pro děti obecně výhodnou strategií 

https://osf.io/a7hmn/
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být tak trochu „konspirativním myslitelem“, který předpokládá, že za pozorovanými 

koincidencemi se skrývají nové kauzální souvislosti, protože tomu tak skutečně často je, 

může být i pro dospělého člověka v některých situacích výhodné přistupovat ke 

koincidencím s podobným nastavením mysli. Ve druhé studii jsem tak zkoumal otázku, zda je 

možné, aby apriorní plauzibilita alternativních hypotéz v mysli člověka byla situačně 

ovlivněna tím, zda je pro člověka v dané situaci výhodnější exploatovat stávající kognitivní 

zdroje nutné pro uchopení či vyřešení dané situace, nebo zda je pro něj naopak výhodnější 

explorovat pomyslný prostor s novými kognitivními zdroji. Konkrétně jsem ověřoval 

hypotézu, že situace, která bude lidmi vnímána jako hůře uchopitelná, způsobí, že tito lidé 

budou mít větší sklon explorovat pomyslný prostor s novými kognitivními zdroji, resp. že 

budou mít větší sklon věřit v existenci neočekávaných kauzálních souvislostí (viz také 

předregistrace studie na https://osf.io/zwim3).  

     K ověření této hypotézy jsem použil příležitostně vybraný soubor 110 osob, které byly 

náhodně rozděleny do experimentální a kontrolní skupiny. Tyto dvě skupiny se lišily v míře 

pravděpodobnosti, s níž její členové mohli prožívat tzv. kognitivní slepou uličku (cognitive 

impasse) – subjektivní pocit, že neví co dělat v situaci, kdy se snaží vyřešit určitý problém. 

Pro dosažení tohoto efektu jsem použil úlohy z tzv. zápalkové algrebry (matchstick algebra 

problems), které měly v experimentální a kontrolní skupině odlišnou úroveň obtížnosti 

(Knoblich et al., 1999; Öllinger, Jones, & Knoblich, 2008) – vyšší v experimentální skupině                     

a nižší v kontrolní skupině. Prostřednictvím mechanizmu behaviorálního primingu tak měli 

členové experimentální skupiny s vyšší pravděpodobností vnímat svou situaci jako hůře 

uchopitelnou, a proto by pro ně teoreticky mělo být výhodnější explorovat pomyslný prostor 

s novými kognitivními zdroji. Naproti tomu členové kontrolní skupiny by měli s vyšší 

pravděpodobností  vnímat svou situaci jako dobře uchopitelnou, tzn. že pro tyto probandy 

by teoreticky mělo být naopak výhodnější exploatovat stávající kognitivní zdroje.  

     Za účelem ověření účinnosti experimentální manipulace jsem všem probandům na konci 

experimentálního sezení administroval Inventář osobní potřeby struktury (Personal Need for 

Structure inventory - PNS; Thompson, Naccarato, & Parker, 1989, 1992; Thompson et al., 

2001). Tento způsob jeho použití je založen na zjištění Whitsonové a Galinskyho (2008), že 

pocit ztráty kontroly nad situací – vyvolaný např. řešením velmi obtížných či neřešitelných 

problémů – u lidí zvyšuje míru jejich osobní potřeby struktury. Očekával jsem, že 

experimentální manipulace s pravděpodobností výskytu kognitivní slepé uličky povede 

https://osf.io/zwim3
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k vyšší míře osobní potřeby struktury, resp. k vyššímu skóru v inventáři PNS v experimentální 

skupině ve srovnání s kontrolní skupinou.  

     Hlavní výzkumná otázka zněla, zda existuje nějaký rozdíl mezi probandy z experimentální 

a kontrolní skupiny ve velikosti apriorní pravděpodobnosti, kterou přisuzují alternativní 

hypotéze, resp. zda mezi nimi existuje rozdíl v jejich sklonu věřit v existenci neočekávaných 

kauzálních souvislostí v závislosti na tom, nakolik svou aktuální situaci vnímají jako dobře 

uchopitelnou. Za tímto účelem jsem všem účastníkům výzkumu administroval jednu z úloh 

z původního Grifithsova and Tenenbaumova výzkumu (spočívající v posuzování výsledků 

psychokinetických experimentů), která mi v kombinaci s patřičným bayesovským statistickým 

modelem umožnila pro jednotlivé probandy odhadnout velikost apriorní pravděpodobnosti 

přisuzované alternativní teorii. Očekával jsem, že probandi z experimentální skupiny budou 

ve srovnání s probandy z kontrolní skupiny vykazovat větší sklon věřit v existenci 

neočekávaných kauzálních souvislostí (tzn. že experimentální manipulace určitým 

specifickým způsobem ovlivní apriorní šanci v myslích probandů vyjadřující poměr apriorních 

pravděpodobností alternativní a nulové hypotézy).  

     Vedle toho jsem rovněž očekával, že mezi probandy z experimentální a kontrolní skupiny 

nebudou existovat rozdíly ve schopnosti vyhodnocovat statistické důkazy, které by mohly 

alternativně vysvětlit pozorované rozdíly v apriorní pravděpodobnosti přisuzované 

alternativní hypotéze. Za tímto účelem jsem všem účastníkům výzkumu administroval 

druhou úlohu z původního Grifithsova a Tenenbaumova výzkumu (spočívající v posuzování 

míry podezřelosti prezentovaných koincidencí), která mi umožnila určit, jakým způsobem 

probandi vyhodnotili dostupné statistické důkazy. Očekával jsem, že probandi                                   

z experimentální a kontrolní skupiny budou vnímat prezentované koincidence obdobným 

způsobem ve smyslu míry „podezřelosti“ jednotlivých koincidencí (tzn.že experimentální 

manipulace neovlivní věrohodnostní poměr v myslích probandů vyjadřující poměr 

pravděpodobností pozorovaných dat ve světle alternativní a nulové hypotézy). Vedlejší                                

a nepředregistrovanou hypotézou bylo to, že hodnocení míry „podezřelosti“ koincidencí 

bude v obou skupinách probandů adekvátním způsobem reagovat na změnu hodnot 

parametrů použitých k vygenerování jednotlivých koincidencí.        

     Sesbíraná data nepodpořila hlavní hypotézu – probandi z kontrolní i experimentální 

skupiny vykazovali obdobnou velikost sklonu věřit v existenci neočekávaných kauzálních 

souvislostí. Interpretaci výsledků však ztěžuje skutečnost, že odhad zkoumaného efektu je 
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zatížen poměrně velkou mírou neurčitosti, a rovněž to, že existuje větší množství 

alternativních vysvětlení příčin možné absence efektu. Vedle neexistence kauzální souvislosti 

mezi vnímanou uchopitelností situace a sklonem věřit v existenci neočekávaných kauzálních 

souvislostí by příčinou absence pozorovaného efektu mohla být např. neúčinnost zvoleného 

způsobu manipulace vnímanou uchopitelností situace. Tomu by nasvědčoval jen nepatrný 

rozdíl mezi průměrnými skóry v inventáři PNS v experimentální a kontrolní skupině (přestože 

i zde existuje více alternativních možností, jak absenci rozdílu mezi skupinami vysvětlit, např. 

příliš velká časová prodleva mezi experimentální manipulací a administrací inventáře PNS). 

Dalším možným vysvětlením by mohl být nevhodný způsob měření hlavní závislé                 

proměnné – takto např. fenomén psychokineze může být v mysli většiny lidí, zvláště potom                 

z univerzitního prostředí, spojen s tak nízkou apriorní pravděpodobností, že může být velice 

obtížné jejím prostřednictvím zachytit vliv jakékoli experimentální manipulace apriorní 

pravděpodobností alternativní hypotézy. Sesbíraná data naopak podpořila hypotézu                       

o neexistenci rozdílu mezi probandy z experimentální a kontrolní skupiny v jejich schopnosti 

vyhodnocovat statistické důkazy. Vzhledem k výše uvedenému má však toto zjištění relativně 

malou vypovídací hodnotu. Vezmeme-li v potaz výše uvedené otazníky spojené s výstupy 

této studie, měli bychom se v současné chvíli zřejmě zdržet jakýchkoli jednoznačných závěrů 

ohledně ne/existence studovaného jevu. K odstranění některých otazníků by v případném 

navazujícím výzkumu mohl napomoci větší výzkumný soubor, použití několika různých 

nástrojů k experimentální manipulaci nezávislou proměnnou či několika různých úloh                        

k měření závislé proměnné. Všechna data a některé další materiály  k této studii (např. 

počítačové programy použité k analýze dat či výstupy z některých analýz) jsou volně 

k dispozici na https://osf.io/zwim3/.  

 

Pilotní lokalizace psychometrických testů 

     Součástí mého dizertačního výzkumného projektu byla rovněž pilotní lokalizace pěti 

různých psychometrických testů, které byly později použity v rámci dvou výše popsaných 

studií k měření některých vybraných dispozičních charakteristik probandů. Konkrétně jsem 

pilotně lokalizoval novou prodlouženou verzi Testu kognitivní reflexe (Cognitive Reflection 

Test - Long2, CRT-L2; Frederick, 2005; Toplak, West, & Stanovich, 2014; Primi et al., 2015), 

Test heuristik a zkreslení (Heuristics and Biases Test, HBT; Toplak, West, & Stanovich, 2011), 

Inventář osobní potřeby struktury (Personal Need for Structure, PNS; Thompson, Naccarato, 

https://osf.io/zwim3/
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& Parker, 1992; Neuberg & Newsom, 1993), Inventář racionálního-experienciálního stylu 

zpracovávání informací (Rational-Experiential Inventory, REI-40; Pacini & Epstein, 1999)                      

a Revidovanou škálu přesvědčení o existenci paranormálních jevů (Revised Paranormal Belief 

Scale, PBS-R; Tobacyk, 2004). Všechna data a některé další materiály k těmto pilotním 

lokalizacím (konkrétně počítačové programy použité k analýze psychometrických 

charakteristik lokalizovaných testů) jsou volně k dispozici na https://osf.io/a7hmn/ v sekci 

Materials.  

 

  

https://osf.io/a7hmn/
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