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Anotace 

Bakalářské práce „Nudging a jeho etický rozměr“ popisuje téma aplikovaných 

ekonomických, psychologických a komunikačních znalostí a principů o lidském chování, 

rozhodování a přesvědčování do praxe, a to skrze teorii nudgingu.  

 

Tuto teorii dává do kontrastu s filosoficko-etickými principy, které se k tématu váží, aby 

tak bylo možné poukázat na případnou etičnost a neetičnost.  

 

Dělá tak na dvou částech. První část pokrývá definici, historii, vývoj a uplatnění teorie 

nudgingu jako praktické intervence postavené na poznatcích behaviorální ekonomie. 

Druhá část pokrývá obecnou filosoficko-etickou rovinu, a to skrze identifikaci historických 

filosofických a etických principů v nudgingu. Následně se věnuje konkrétním kritickým 

bodům, které se k tématu váží, aby bylo možné přijít s obecnými principy etičnosti.  

 

Annotation 

The bachelor thesis "Nudging and its Ethical Dimension" describes the topic of applied 

economic, psychological and communication knowledge and principles of human 

behaviour, decision making and persuasion through nudging theory. 

 

This theory puts into contrast with philosophical and ethical principles that are relevant  

to the topic, so that ethicality and unethicality can be pointed out.  

 

It does so in two parts. The first part covers the definition, history, development  

and application of nudging theory as a practical intervention based on the knowledge  

of behavioural economics. The second part covers general philosophical-ethical level, 

through identification of historical philosophical and ethical principles in nudging. 

Afterwards, it focuses on specific critical points that are relevant to the theme in order  

to come up with the general principles of ethics.  
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ÚVOD  

Když v říjnu roku 2017 získal profesor Chicagské univerzity Richard Thaler Nobelovu 

pamětní cenu za ekonomii, dosáhl tím do té doby jednoho z nejvyšších pomyslných uznání 

jak pro sebe, tak pro obor, který už zhruba čtyřicet let pomáhá budovat a posouvat dále – 

behaviorální ekonomii.
1
 Stal se tak spolu s Danielem Kahnemanem, který stejnou cenu 

obdržel v roce 2002 za „integrovaný psychologický vhled do ekonomické vědy, speciálně 

s ohledem na lidské chování a rozhodování pod vlivem nejistoty,“
2
 tedy za základy 

behaviorální ekonomie, druhým takto vysoce oceněným průkopníkem behaviorálně-

ekonomického směru.  

 Tento vzrůstající vliv nejen v akademické sféře, ale také ve veřejném a státním 

sektoru, či dokonce v popkultuře – Richarda Thalera bylo například možné vidět v jedné ze 

scén ve filmu Big Short, kde se Selenou Gomez po svém boku vysvětluje lidské chování  

a rozhodování podle vlivem takzvaného Hot Hand Fallacy principu
3
 a při sázce na 

„zajištěné dluhové obligace“
4
 –, byl podmíněn jak dlouhodobým výzkumem a prací, tak 

úspěchem z roku 2008.  

 V tomto roce totiž Richard Thaler spolu se svým kolegou, právníkem z Harvardské 

university, Cass Sunsteinem, vydali stěžejní mezioborovou knihu zvanou Nudge: 

Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness.
5
 Tato populárně naučná kniha 

zutilizovala poznatky z behaviorální ekonomie, kognitivní psychologie, politické teorie, 

kombinovala akademické práce nejen obou autorů a přinášela nový konceptuální směr a 

sadu obecných postupů a rad pro ovlivnění a změnu lidského chování za účelem lepšího 

rozhodování v aktuálním světě. To vše v pochopitelné, čtivé a zajímavé formě. I proto se jí 

prodalo více než 750 000 kusů
6
 a byla podle The Economist a The Financial Times 

označena za bestseller roku.
7
  

 I když byl a je deklarovaný záměr autorů i směru behaviorálních věd nejen na první 

pohled čestný a krásně znějící – pomoci lidem žít lepší životy díky porozumění vlastním 

                                                 
1
 The Prize in Economic Sciences. 2017.  

2
 Přeloženo autorem z anglického originálu: "for having integrated insights from psychological research into 

economic science, especially concerning human judgment and decision-making under uncertainty" 
3
 Více v GILOVICH, Thomas; VALLONE, Robert; TVERSKY, Amos. 1985.  

4
 Netřeba asi dodávat, jak moc zajištěné tyto dluhové obligace v době americké hypoteční krize byly a 

k čemu v důsledky vedly. A to i kvůli různým druhům lidských chyb obsahujících řadu heuristik a zkreslení 

na vícero rozhodovacích úrovních.  
5
 V češtině jako Nudge (šťouch): Jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování zdraví, majetku a štěstí.  

6
 Penguin Random House. 2016.  

7
 New York Times bestseller. 2008.  
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chybám v chování a rozhodování –, už od začátku se nabízela otázka, zdali právě 

utilizované poznatky jak nudgeovat, tedy postrkávat lidi k lepšímu rozhodování, nemohou 

být využity proti původní pozitivně nastavené paternalistické snaze. A to i z toho důvodu, 

že úspěšnost a efektivita řady intervencí je do určité míry postavená na jejich neznalosti.  

 Do teorie, debaty a praxe lidského ovlivňování nevstupuje jen státní nebo 

neziskový sektor, jejichž cílem bývá maximalizace individuálního a společenského blaha 

(štěstí), ale také soukromé subjekty a jiné domény. U nich by bylo až příliš bláhové se 

domnívat, že by nevyužily tak zajímavé poznatky k lidskému přesvědčování, mají-li je 

volně dostupné.
89

 Vzhledem k rozdílnému cíli, který bývá postaven na maximalizaci zisku, 

se tím otevírá otázka, zdali a jak můžou brát v potaz pilíře etičnosti nudgingu. Ačkoliv 

bezpochyby existuje řada interních či externích regulačních faktorů, mezi které můžou 

například patřit obecná firemní pravidla, kodexy (etické), CSR praktiky, zákony (nejen o 

ochraně spotřebitele), normy, vyhlášky a řada dalších psaných i nepsaných pravidel, 

zahrnují tyto pravidla využívání aktuálních behaviorálně-přesvědčovacích konceptů? A 

můžou tyto pravidla vůbec něco podobného zahrnovat?
10

  

 Téma využití, možností, omezení, nástrah a etičnosti persuasivních  

a manipulativních praktik jako je nudging nabývá na obrovské důležitosti a významu nejen 

z podstaty svého fungování a případného (logického) zneužití, ale také díky charakteru 

doby, ve které žijeme. Doba dat. Jejich masivního sběru, využití a, opět logicky, 

případného zneužití.
11

 Symptomaticky byla jedna z největších světových kauz jara 2018 

přesně  

o propojení dat a snahy o psychologickou profilaci a využití behaviorálně-psychologických 

principů za cílem doručení relevantnějších zpráv pro vědomé lidské přesvědčení určitým, 

předem nastaveným, směrem.
1213

  

                                                 
8
 DIAMOND, Peter, Hannu, VARTIAINEN. 2007, s. 2.  

9
 Zároveň se tím neimplikuje, že jsou všechny soukromé subjekty nebo neveřejně kontrolované domény jsou 

a priory špatné, stejně jako se neimplikuje, že nudging ve státní správě je vždy blahodárný.  
10

 Ať už funkčně – kdy se objevuje otázka, zdali je možné vůbec nudging objektivně identifikovat –, tak i 

vzhledem k charakteru nudgingu, kdy, pokud by byl vymáhám pravidly, se stává silnou paternalistickou 

intervencí a tím pádem není tím, čím by měl podle definice a způsobu použití být. Tento problém je rozebrán 

v části o paternalismu.  
11

 A s tím spojené například sociální sítě a jejich exploatace dat uživatelů, způsoby uživatelského sledování 

na internetu, (zákaznické) modelování, programatické nákupy reklamy, snahy o snovou relevanci reklamních 

sdělení, případně reakční ochranné opatření uživatelských dat v podobě legislativy Evropské Unie – GDPR.  
12

 Řeč je o Cambridge Analytica. Záměrně je uváděna snaha, protože nešlo o vyloženě propracovaný způsob 

postavený na ověřených testech jako například NEO PI-R. Důležitá je však samotná myšlenka, možnosti a 

snaha o něco podobného. Více například v: LELOVIČ, Peter. 2018.  
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 Otázka etiky přesvědčování, v tomto případě nudgingu, tak opět začíná být 

v kontextu této doby a událostí zajímavým a důležitým tématem k řešení. A to i proto, že 

nudging na sebe od svého etablování přitahuje řadu kritických pohledů a obhajob, které 

však řeší nudging převážně v jeho konkrétních aplikovaných podobách, ne však v kontextu 

jeho filosoficko-etických principů. Cílem této práce je proto podívat se na povrch 

obecného fungování nudgingu a aktuálního řešení etických otázek a omezení stanovených 

samotnou knihou Nudge v kontextu filosoficko-etických principů s ním spojených. Cílem 

této práce nicméně není zevrubná analýza a kritika na základě konfrontace hlavních 

etických principů, ani stanovení normativního rámce, který by stanovoval podmínky, kdy 

je možné lidi postrkávat a kdy ne. Stejně tak, oproti tezím, není cílem kritika využití tohoto 

typu intervencí v soukromém sektoru, a to především z důvodu omezení zdrojů a příkladů 

pro tento směr.  

 Aby bylo možné téma pochopit do důsledku, je první část věnována jak oboru, ze 

kterého nudging přímo vychází, tedy behaviorální ekonomii, tak následně samotnému 

nudgingu. V rámci této části řeší práce kořeny a předpoklady vzniku teorie, způsoby 

nahlížení na lidi skrze deskriptivní a normativní ekonomické školy a pojetí lidského 

rozhodování a chování ve světě, který nedovoluje být plnými racionálními aktéry. 

Následně je rozebrán nudging jako takový, jeho historický vývoj a s ním spojené 

nejznámější modely.  

 V druhé části je obecný popis filozoficko-etické roviny od utilitarismu až liberální 

paternalismus, a to pro pochopení základních myšlenkových konceptů, které se k tématu 

váží a ukazují na etické omezení a nejasnosti. V návaznosti na tuto část jsou popsány 

vytyčené kritické body nudgingu, jejich případná obhajoba, kritika a možnosti etických 

principů, podle kterých by měl nudging fungovat, je-li aplikován.  

 Ve srovnání s původní strukturou uvedenou v tezi, je nakonec práce poupravena 

tak, aby v logické návaznosti pokrývala obecnější podstatu etiky nudgingu, která nutně 

pramení z filosofie. Stejně tak byla upravena a zpřesněna i metodologie do více druhové, 

výběrové a orientační rešerše vhodných literárních, akademických a dalších relevantních 

zdrojů, které se věnují rovině etiky nudgingu, nebo svým obsahem přispívají k posunutí 

této roviny. Následně je pak využito obsahového srovnání a hledání analogií mezi zdroji.  

                                                                                                                                                    
13

 The Guardian, 2018. Zajímavá je i charakteristika celé kauzy (a případné lehká korelace s principy 

nudgingu) od whistleblowera Christophera Wylieho, který říkal: “playing with psychology of entire country 

without their consent or awareness. And not only are you like playing with psychology of entire nation, you 

are playing with psychology of entire nation in the context of democratic process.“ 
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1 BEHAVIORÁLNÍ EKONOMIE A NUDGING  

1.1 Úvod do ekonomických směrů  

“I discovered the presence of human life in a place not far, far away, where my fellow 

economists though it did not exist: the economy. “
14

 Byla jedna z vět Thalerova projevu při 

přebírání Nobelovy ceny, skrze kterou de facto představil symptomatický a patrně 

nejviditelnější rozdíl mezi dvěma ekonomickými směry, které jsou v dnešní době stavěny 

proti sobě.
15

 Jde právě o směr behaviorální ekonomie a mainstreamové ekonomie klasické  

a neoklasické, ve kterých je pojetí a fungování člověka viděno rozdílným způsobem. Aby 

bylo možné více pochopit fungování ekonomie behaviorální, je potřeba se v první řadě 

podívat na ekonomii klasickou, která nastavuje základní orientační rámec.  

 Populární a v posledních desetiletích dominantní ekonomický směr klasické  

a neoklasické ekonomie stojí na několika předpokladech, které ho definují.
16

 Skrze ně je 

člověk vnímání jako tvor veskrze rozumný, rozhodující se nezávisle na trendech, prostředí, 

životních okolnostech, náladě, společenských normách nebo jiných faktorech 

každodenního života jako je třeba běžná reklama či marketing.
17

 Při svém rozhodování 

takovýto člověk zváží výhody a nevýhody případné volby a rozhodne se na základě 

perfektních  

a relevantních informací.
18

 Jeho cílem by měla být maximalizace individuálního zisku, 

užitku a tím i individuálního a posléze kolektivního štěstí.
19

 Jakákoliv rozhodnutí by tak 

byla naprosto optimální dané individuální situaci. Tento způsob chovaní je postavený jak 

na takzvané teorii racionální volby,
20

 tak na teorii očekávaného užitku.
21

 V důsledku se tak 

člověk očišťuje od svých zdánlivých lidských neřestí a je transformován do pozice 

                                                 
14 THALER, Richard. Nobel Banquet Speech. 2017.  
15

 I když spolu úzce souvisí, jak bude vysvětleno dále v práci.  
16

 Jedním z předpokladů jsou tři základní principy klasické a neoklasické ekonomie definované jako: (I) 

racionalita lidí, (II) maximalizace užitku a zisku a (III) nezávislé rozhodování na základě plných relevantních 

informací. Více například v: WEINTRAUB, Roy. 2007.  
17

 COOPER, George. 2014.  
18

 DE JONGE, Jan. 2012, s. 12.  
19

 GREENWALD, Douglas. 1983, s. 472.  
20

 Spojované s Gary S. Beckerem, který nastínil pilíře této teorie a dále ji aplikoval na další společensko-

vědní obory. Více v: BECKER, Gary. 1978.  
21

 Představené Holandsko-švýcarským matematikem a fyzikem Danielem Bernoullim v roce 1738 a později 

formována Johnem von Neumannem a Oskarem Morgensternem. Tato teorie bude dále v práci ještě 

rozebrána. Více v: BERNOULLI, David. 1738.  
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ideálního ekonomického jedince, do modelu zvaného homo economicus,
22

 nebo také do 

econa.  

Tento zjednodušený lidský model je užitečným nástrojem, díky kterému je možné 

vybudovat exaktnější ekonomické teorie, připravit přesnější ekonomické modely a finálně 

si díky zvyšující se zdánlivé exaktnosti získat i vyšší vliv nejen mezi vědními obory.
23

 Na 

základě stanovených teoretických předpokladů je pak možné celý tento směr klasické 

ekonomie dále kategorizovat jako směr normativní, tedy směr, který popisuje optimální 

realitu a optimální ekonomické lidské chování.  

 V kontrastu k němu stojí směr druhý, deskriptivní, jinak označovaný i jako 

pozitivní, který přijímá ekonomickou realitou takovou, jaká je. Hledá a popisuje v ní 

zákonitosti fungování a zabývá se testováním ekonomických teorií.
24

 Nutno podotknout, že 

oba dva tyto směry jsou komplementární – jeden neexistuje bez druhého, jeden z druhého 

vychází, navazuje na něj a navzájem se doplňují. Oba dva směry by tak měly sloužit ke 

vzniku lepších teorií a prediktivních modelů.
25

  

 Zástupce pozitivního směru je typicky právě behaviorální ekonomie.  

 

1.2 Úvod do behaviorální ekonomie a základních principů  

Behaviorální ekonomie na rozdíl od ekonomie klasické nebo neoklasické nepočítá 

s člověkem jako s ryze racionálním ekonomickým a individualistickým aktérem. Naopak 

věří, že lidské chování je od ideálního normativního racionálního chování odchýleno a lidé 

se tak systematicky a předvídatelně chovají zdánlivě iracionálně.
26

 Zároveň je toto chování 

v určitém (společenském) kontextu a čase. Tento přístup je velice lidský, přirozený  

a paradoxně základům tradiční ekonomie ne vůbec vzdálený.  

 Už v době počátku a šíření klasické školy v 18. století pracovali první politicko-

ekonomičtí teoretici s emocemi, etikou, psychologií a psychosociálními faktory. Za 

zmínku stojí například Adam Smith, který ve své práci Teorie mravních citů probírá nejen 

psychologické principy individuálního chování.
2728

 Zajímavostí je navíc Smithova obecná 

                                                 
22

 Nebo také homo oeconomicus. Tento termín je nejvíce spojován s Paulem Samuelsonem a jeho 

ekonomickou antropologii.   
23

 LEVINE, David K.2012, s. 123–129.  
24

 Více například v FRIEDMAN, Milton. 2001.  
25

 LEVINE, David K. 2012, s. 123–129.  
26

 ANGNER, Erik. 2012, s. 4.  
27

 V jedné části Smith například krásně předjímá charakteristiku loss aversion principu: "we suffer more... 

when we fall from a better to a worse situation, than we ever enjoy when we rise from a worse to a better.”  
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perspektiva, která je náhodně podobná teorii duálního procesování
29

, jež je jedním z pilířů 

behaviorální ekonomie.
30

 Mezi další patřil například Jeremy Bentham, spojovaný 

s vznikem obecného utilitarismu, který psal o psychologických základech užitku a 

následného lidského štěstí.
31

 Zároveň u Benthama může docházet k jedné 

z prvních možných dichotomií, nebo nepochopení užitku (utility), který může být jinak 

chápán jím a dalšími ekonomy, kteří jej vidí více jako užitek rozhodovací.
32

  

 Jak je tedy možné, že se psychologický vhled ekonomického pojetí lidského 

rozhodování neujal? Jedním z důvodů je neexistence psychologie jako exaktního vědního 

oboru.
33

 Druhým pak snaha části ekonomické obce odlišit se od nevědecké psychologie  

a více se přiblížit vědám přírodním, které v té době zažívaly svůj rozmach.
34

 V důsledku 

této snahy byl například přijat a ustálen model ekonomického člověka homo economicus.
35

  

 Přestože se od té doby řada ekonomů stavěla ke konceptům klasické ekonomie 

kriticky, pilíře očekávaného užitku a racionálního člověka zažily první větší zásahy až ve 

20. století.
36

 Tím prvním byla teorie omezené racionality pionýra umělé inteligence, 

konceptu řešení problémů, rozhodování a organizační teorie, Herberta Simonse.  

  

                                                                                                                                                    
28

 Ironicky byl právě Smith považován za otce egoistického hnacího principu klasické školy ekonomie.  
29

 ASHRAF, Nava, Colin F. CAMERER and George LOWENSTEIN. 2005.  
30

 A proto bude rozebírána dále v práci.  
31

 CAMERER, Colin, George. LOEWENSTEIN. 2011.  
32

 Ačkoliv se užití slova užitek vyhýbal, ale přesnější označení nenalezl. Více v: KAHNEMAN, Daniel. 

2012a, s 403. 
33

 Za obecný základ vědečtějšího směru psychologie je možné brát založení prví psychologické laboratoře 

Wilhelmem Wundtem.  
34

 Je třeba mít na paměti i dobu, ve které se tyto události dějí. Osvícenectví bylo typické pro celospolečenský 

vývoj a nové technologie, jako mikroskop, díky kterým mohlo dojít k rozvoji především přírodních věd.  
35

 WILKINSON, Nick. c2008, s. 4–11.  
36

 SAMSON, Alain. 2014a, s. 2.  
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1.2.1 Omezená racionalita  

V 50. letech 20. století přišel Simons s dnes už známou teorií Bounded Rationality, tedy 

omezené nebo by se dalo říci i situační racionality,
37

 která nabourává původní veskrze 

racionální koncept člověka. Její hlavní tezí je, že lidská rozhodnutí nejsou vždy optimální  

a lidskou mysl je třeba chápat relativně vzhledem k prostředí, ve kterém se vyvíjí. 

Objektivní racionální rozhodování je pak nereálné, protože klade až příliš velké požadavky 

na kognitivní schopnosti lidí. Rozhodování je determinované předpoklady jako jsou 

schopnosti, vědomosti, osobní cíle a zájmy, případně okamžitý stav.
3839

  

 V rámci studia lidského řešení problémů přichází Simons také jako jeden z prvních 

s termínem heuristik, tedy jednoduchých mentálních zkratek a pravidel, které pomáhají 

usnadnit lidské rozhodování v komplexních situacích díky snížení kognitivní zátěže.
40

  

Paralelně k práci Simonse a také v jeho návaznosti se v druhé polovině dvacátého století 

začíná znovu více ozývat i psychologie, a to skrze kognitivní větev, která srovnává 

kognitivní modely rozhodování při nejistotě s klasickými racionálními modely o užitku.  

 Těmi nejznámějšími, kteří se na ekonomické problémy podívali z jiného pohledu  

a postupně tak oslabili jejich vliv a sílu jsou považování dva psychologové, Daniel 

Kahneman a Amos Tversky. Oba dva také pokračovali v rozšíření heuristik jako nedílných 

součástí při rozhodování.  

 

1.2.2 Prospektová teorie – teorie vyhlídek  

Až donedávna bylo tedy naše vnímání rizika a způsob, jakým vytváříme své rozhodnutí, 

považováno za otázku pravděpodobností náležící více statistice a ekonomii než 

psychologii. Nicméně kognitivní psychologie se svým důrazem na mentální procesy 

přinesla překvapující výsledky do oblasti konceptů vnímání, tvoření úsudků a řešení 

problémů.  

 Izraelsko-americký vědec Daniel Kahneman společně s Amosem Tverskym 

přezkoumali teorie týkající se rozhodování za nejistoty a už v práci Úsudek za nejistoty: 

                                                 
37

 Přestože je český předklad omezená racionalita, označení situační racionalita by vzhledem k charakteru 

teorie mohla být relevantnější a přesnější.  
38

 Více v: SIMON, Herbert. 1982.  
39

 Gigerenzer v devadesátých letech na této myšlence staví a říká, že racionalita lidského rozhodnutí závisí na 

strukturách, které je možné najít v lidském prostředí (čímž naráží i na heuristiky). To v důsledku znamená, že 

se lidé rozhodují téměř optimálně vzhledem k možnosti použíti omezené schopnosti na zpracování informací. 

Více například v: GIGERENZER, Gerd; GOLDSTEIN, Daniel G. 1996. s. 650–669.  
40

 CAMERER, Colin; George, LOEWENSTEIN and Matthew RABIN. 2004, s. 5–7. 
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Heuristiky a zkreslení (1974),
41

 přišli s detailnějším popisem tří základních heuristik, které 

se do rozhodování a prospektové teorie promítají.
42

 Zjistili, že tyto heuristiky jsou obecně 

efektivní, ale vedou k systematickým a předvídatelným chybám.
43

 Obecná představa, že se 

tak lidé rozhodují na základě statistické pravděpodobnosti, není ve skutečnosti pravdivá, 

čímž popřeli Bernoulliho teorii očekávaného užitku z 18. století, která se najednou zdála 

příliš slabá ve své jednoduchosti a opomíjení hybného prvku. Skrze komplexnější teorii se 

začalo k lidem přistupovat jako k aktérům, kteří se řídí intuitivními či zažitými 

zkušenostmi vyplývajícími z konkrétních případů. Následkem toho dochází často 

k omylům, protože člověk použije první řešení, které ho napadne, místo aby hledal to, 

které je nejvíc pravděpodobné.
44

 Kahneman a Tversky si povšimli, že tato metoda popírá 

racionalitu rozhodování: máme sklon přeceňovat situace s nízkou pravděpodobností 

(například zřícení letadla) a podceňovat situace s vysokou pravděpodobností (auto-nehoda 

zapříčiněná požitím alkoholu).  

Skrze prospektovou teorii je tak možné identifikovat tři klíčové principy:  

(I) Princip referenčního bodu,  

tedy výchozího stavu, ze kterého se lidé rozhodují. Hodnocení je poměrné 

vzhledem k neutrálnímu referenčnímu bodu, který se také někdy nazývá jako 

adaptační úroveň. Tento stav nemusí být pro všechny stejný, a proto i výsledný 

stav například po získání určité odměny nemusí být stejný.
45

 Zároveň je možné 

vnímat výsledky pod referenčním bodem jako ztráty.  

(II) Princip klesající citlivosti,  

který se týká nejen vnímání, ale také hodnocení změn majetku.  

(III) Princip averze ke ztrátě,  

kdy lidé vnímají přímé ztráty jako větší hrozbu než lákadlo stejně vysokých 

zisků.  

 

                                                 
41

 V originálu jako Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases.  
42

 Tyto tři heuristiky byly: (I) Representativenes, (II) availability of instatnces or scenarios and (III) 

adjustment from an anchor.  
43

 TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. 1974. 
44

 KAHNEMAN, Daniel. 2012a, s. 299-310.  
45

 KAHNEMAN, Daniel, Amos TVERSKY. 1979, s. 1–8.  
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 Tyto tři základní principy jsou přeneseny do grafu,
46

 který na rozdíl o Bernoulliho 

modelu, kde je stav majetku nositelem hodnoty, bere psychologickou hodnotu zisků a ztrát 

jako nositele hodnoty.  

 Na svojí práci prvních heuristik, zkreslení, prospektové teorie, lidského 

rozhodování a přemýšlení Kahneman staví a navazuje, aby dále rozvinul teorii duálního 

procesování. Jednoho z dalších důležitých pilířů nejen pro směr behaviorální ekonomie.  

 

1.2.3 Teorie duálního procesování  

Přestože za poslední desítky let vzniklo více pojetí dvou režimů myšlení, to 

kahnemanovské nabylo největšího ohlasu patrně i díky své srozumitelnosti, mezioborové 

aplikaci a dosahu k širší veřejnosti. Základy teorie je však možné hledat už v 19. století, 

kdy americký filosof a psycholog William James přišel s dvěma polohami myšlení, 

associative reasoning a true reasoning.  

 Na jeho práci staví řada dalších autorů, mezi které například patří Richard Petty  

a John Cacioppo se svým Elaboration Likelihood Model nebo Shelly Chaiken s Heuristic-

systematic model of information processing. Oba tyto modely pracují s dvojí polohou 

přijímaní a zpracování především persuasivních informací a hrají tak důležitou roli jak 

v psychologii, tak komunikaci.
474849

  

 Samotný Kahneman vychází také z psychologů Keitha Stanoviche a Richarda 

Westa, od kterých přebírá pojmenování dvou poloh myšlení (a tím i případného způsobu 

rozhodování) jako Systém 1 a Systém 2.
5051

  

 Systém 1 definuje jako systém intuitivní, relativně nevědomý, který funguje 

automaticky, rychle, s malým nebo žádným úsilím, nízkou mírou logiky, defaultně vůči 

prostředí, asociativně a bez pocitu úmyslné kontroly. Je to také domov heuristik a je 

zodpovědný za zkreslení (biases). Spojován je s lidským „iracionálním“ jednáním, avšak 

toto jednání, ač může být viděno jako chybové, je přirozenou lidskou součástí, díky které 

je možné vykonávat běžné úkoly a žít ve složitém, chaotickém, spletitém a rychlém světě. 

Systém 1 je tedy lidským každodenním pomocníkem, který má své procesní chyby.  

                                                 
46

 V příloze č. 1.  
47 ALBARRACÍN, Dolores, et al. 2005, s. 13–14. 
48

 ARONSON, Elliot. c1988, s. 73–75.  
49

 CHAIKEN, Shelly. a Yaacov. TROPE. c1999, s. 41–97.  
50

 KAHNEMAN, Daniel. 2012a, s. 26.  
51

 A kteří nyní používají rozdílené označení místo systémů, a to procesy. Více v: KAHNEMAN, Daniel. 

2012a, s. 56.  
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 Systém 2 je pak definován jako reflektivní, kontrolovaný, opatrnější a analytický. 

Jeho činnost bývá spojována se soustředěním a jednáním. Pozornost je věnována 

vědomým duševním činnostem, které ji vyžadují, včetně složitých myšlenkových operací, 

výpočtů nebo komplexních mozkových činností jako je například učení se nového jazyka.  

Je to energeticky náročnější systém, který by se ve srovnání se Systémem 1 neměl tak 

často podílet na běžných denních činnostech, které si vyžadují rychlou a automatickou 

reakci.
5253

  

 Oba dva myšlenkové systémy/procesy pracují ve vzájemném souladu a v jakési 

míře rovnováhy, kdy však Systém 1 bývá dominantnější (často užívanější) nad Systémem 

2.  

Oba jsou však považovány za přirozenou lidskou součást. Ačkoliv zatím nepanuje 

jednotná debata o dichotomickém vývoji,
54

 jeden z pohledů s přihlédnutím k dominanci a 

evoluci
55

 považuje právě Systém 1 za systém evolučně přirozený, daný a těžko 

překonatelný z důvodu své biologické signifikance. Jinými slovy, i když by se lidé chtěli 

chovat jinak, více skrze Systém 2, aby se tak vyhnuli případným heuristikám, jejich 

přirozené reakce budou často tíhnout k zavedeným mozkovým strukturám a typickým 

rozhodovacím procesům.  

Jakékoliv finální vymanění se z heuristik je proto těžké a nepříliš pravděpodobné.
56

  

 Se znalostí lidských myšlenkových poloh, fungování heuristik jako jednoduchých 

procedur, které pomáhají najít vhodné, ale nedokonalé odpovědi, zkreslení pro 

zjednodušení rozhodování a tím vytvoření systematických selhání a předvídatelných 

chyb,
57

 bylo jen otázkou času, zdali nebude možné tyto znalosti využít nejen na poli 

akademické a výzkumné sféry. Ačkoliv praktičtěji orientovaných snah bylo v minulých 

desetiletích více,
58

 až shrnuté a utilizované intervenční principy postavené na aktuálních 

psychologicko-behaviorální znalostech popsaných výše vedly k publikaci uceleného 

výstupu v podobě teorie nudgingu.  

  

                                                 
52

 KAHNEMAN, Daniel. 2012a, s. 27–33.  
53

 SAMSON, Alain. 2014a, s. 4.  
54

 EVANS, Jonathan. 2003, s. 454–459. 
55

 Obecně je zajímavé se podívat na směřování behaviorální a duálně-procesové debaty v kontextu evoluce a 

evolučních oborů (od biologie, přes sociologii až po psychologii), které mluví darwinistické adaptaci mozku, 

těla a mysli na prostředí, ve kterém se člověk vyvíjel.  
56

 LAKSHMINARAYANAN, Venkat and Laurie R. SANTOS. 2012, s. 14.  
57

 KAHNEMAN, Daniel. 2012, s. 117–200. 
58

 HALPERN, David. 2016, s. 15–37.  
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1.3 Nudging  

Přestože je původní termín nudge ve svém počátku spojován s použitím v kybernetice a 

také lehce s prvky psychoterapie, svou náplní a významem už v té době měl blízko 

současnému pojetí.
59

 A přestože jsou psychologické principy, na kterých nudging stojí, už 

delší dobu známé a využívané (ať už intuitivně nebo systematicky),
60

 až zhruba od roku 

2007-8 je možné mluvit o znovu etablování tohoto pojmu
61

 (a tím pádem i možného 

myšlenkového frameworku) jak do mezioborové debaty, tak do veřejné sféry i mezi širší 

laickou veřejnost a patrně i mezi soukromé subjekty. To všechno především díky efektnější 

a čtivější (ne však vyčerpávající) utilizaci základních předpokladů zmíněných v předešlých 

kapitolách a jejich implikací skrze řadu příkladů podaných v knize zvané Nudge: Jak 

postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí.  

 Když Richard Thaler s Cass Sunsteinem přišli s touto knihou, znovu definovali 

nudge jako:  

 

Jakýkoliv článek architektury výběru, který předvídatelně mění lidské chování, aniž 

by zakazoval nějaké jiné možnosti nebo významně měnil ekonomické podněty. Aby 

se zásah počítal jako pouhé postrčení, musí být jednoduchý a musí být snadné se 

mu vyhnout. Postrčení nejsou rozkazy. Umístit ovoce na úroveň očí se počítá jako 

postrčení. Zákaz nezdravého jídla nikoli.
62

  

 

 I když se měla kniha původně jmenovat jinak, a to jako celý ideologický směr, se 

kterým Thaler se Sunsteinem přišli, tedy libertariánský paternalismus,
63

 díky zásahu 

editora byl nakonec název zjednodušen, aby neodrazoval svým na prvním pohled složitým 

                                                 
59

 V počátku mělo jít o detailně cílený způsob designu směřovaný specifické skupině lidí bez ohledu na 

velikost dané intervence. Více v: O'HANLON, Bill and James, WILK. c1987. 
60

 HALPERN, David. 2016, s. 13–39.  
61

 Ačkoliv se štěstím, protože původní název měl být jen čistě názve předneseného ideologického konceptu, 

tedy libertariálního paternalismu. Až se zásahem editora byl název upraven na Nudge. Více v: HALPERN, 

David. 2016, s. 39.  
62

 THALER, Richard H. and Cass R. SUNSTEIN. 2008, s. 6. Přeloženo autorem z anglického originálu: A 

nudge [...] is any aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a predictable way without 

forbidding any options or significantly changing their economic incentives. To count as a mere nudge, the 

intervention must be easy and cheap to avoid. Nudges are not mandates. Putting the fruit at eye level counts 

as a nudge. Banning junk food does not. 

Definice se však průběžně vyvíjí tím, jak se vyvíjí celkové pochopení a uchopení nudgingu.  
63

 Libertariánský paternalismus bude rozebírána dále i v souvislosti k filosofickému a etickému kontextu 

nudgingu.  
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politicko-filosofickým vyzněním.
64

 Patrně i díky tomuto zjednodušení, 

multidisciplinárnímu přístupu, škále příkladů, využití nejnovějších informací, potvrzení 

řady intuitivních domněnek a už ze začátku propojení s možnostmi uplatnění se stal 

nudging populárním  

a v důsledku tak i synonymem pro praktické použití principů, se kterými pracuje 

behaviorální ekonomie v kombinaci s psychologií a kognitivní psychologií. V současné 

době je tedy možné považovat nudging za označení pro teorii v praxi, tedy aplikované, 

vědomé, cílené a systematické intervenování, i když sám o sobě není nástrojem, jak přesně 

intervenovat, ale spíše jen označením daného způsobu přesvědčování.  

 Při návratu zpět k definici a charakteru nudgingu je důležité se zastavit a rozebrat 

několik pojmů, které jsou v definici přímo obsaženy, nebo s ní úzce souvisí. Tím prvním je 

architektura výběru a druhým libertariální paternalismus. Kromě toho, že nudging 

vychází z řady heuristik a zkreslení, které používá ke stavbě relevantních způsobů 

intervencí, prezentují Thaler se Sunsteinem myšlenkový rámec a přístup k využívání 

nudgů zvaný architektura výběru. Architektura výběru podobně jako běžná architektura, 

jak je známa, slouží k nastavení základního designu a formy prostředí, tedy rozhodovacího 

kontextu.
65

 Myšlení o využití nudgingu se tak dostalo na úroveň, kdy se už neřeší jen jak 

se lidé chovají a jaké heuristiky využívají, ale jak přímo nastavit prostředí pro chování a 

heuristiky, které budou nejvíce vyhovovat výsledkům, kterých chtějí architekti výběru 

dosáhnout. Nudges už tedy nevstupují jen do připraveného prostředí, ale prostředí je pro 

nudges připraveno.
6667

 Dalším důležitým faktorem, který z architektury výběru dělá 

zajímavý přístup, je síla lidského zvyku, sociálního tlaku nebo dopředu zvolené volby. 

Lidé v rámci co nejmenšího vynaloženého úsilí a starostí raději volí to, co už mají dopředu 

defaultně nastavené, případně to, co jim ukazují druzí (typickým příkladem můžou být opt-

in a opt-out systémy nejenom typicky spojované s darováním orgánů v práci Johnsona a 

Goldsteina,
68

 ale třeba i běžné fronty). Tuto cestu je také možné nazvat jako cestu 

nejmenšího odporu
69

 a zároveň zajímavý způsob, jak přemýšlet nad použitím nudgů.  

                                                 
64

 HALPERN, David. 2016, s. 39. 
65

 THALER, Richard H. and Cass R. SUNSTEIN. 2010, s. 14–15.  
66

 SAMSON, Alain. 2014a, s. 6.  
67

 GOLDSTEIN et al. 2008, s. 99–105.  
68

 Více v: JOHNSON, Eric J. & kolektiv. 2012 a JOHNSON, Eric J. and Daniel GOLDSTEIN. 2003.  
69

 THALER, Richard H. and Cass R. SUNSTEIN. 2010, s. 102. 
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 Pokud jde o libertariánský paternalismus, jeho podstata je rozebrána v další části 

práce v souvislosti s filosoficko-etickou rovinou celého směru a etickými otázkami, které 

se k nudgingu váží. V další části jsou popsány první známé intuitivní a systematické snahy  

a nástroje, které je možné považovat za praktický nudging nebo jeho prodloužení. I díky 

nim pak bude snazší redefinovat nudging ještě jedním způsobem, který nebude ideálním  

a normativním pojetím, se kterým autoři přišli, ale bude více odpovídat reálnému 

fungování, kterému má blíže Halpernovo praktičtější pojetí.  

Ona dichotomie mezi tím, jak by měl nudging ideálně podle definice vypadat a jak reálně 

funguje, je primárním zdrojem pro řadu otázek.  

 

1.3.1 Historie aplikace principů nudgingu a stěžejní modely  

Heuristiky, zkreslení, vnímání, rozdílné polohy myšlení, nestálé preference, společenské 

vlivy – pilíře nudgingu tu s námi jsou od doby, co jako lidé existujeme a co se musíme 

nějakým způsobem rozhodovat.
70

  

 Za jeden z prvních populárních a dokumentovaných příkladů
71

 jakéhosi postrčení je 

obecně považován krok pruského krále Fridricha Velikého, který využil svého postavení, 

společenského vlivu jako panovník a důvtipu, aby rozšířil brambory, které v té době byly 

neznámou a nepopulární surovinou. I když se mu to zpočátku přes silová řešení nedařilo, 

s lehkým vhledem do lidské zvědavosti pochopil, že vytvoří-li z brambor zajímavý artikl, 

může tím o ně přirozeně zvýšit zájem. Nechal je tedy střežit, aby vědomě vzbudil lidský 

zájem a potřebu brambory pokud možno ukrást s zkusit je.
7273

  

 Mezi další příklady může patřit i vznik pruhů na silnicích ve dvacátých letech 

devatenáctého století, jako prevence proti kolizím v době, kdy vzrostlo množství aut a 

řidiči si rádi krátili cestu v zatáčkách a eventuálně pak do sebe naráželi.
74

  

Nebo dokonce i pochodeň svobody, symbol rovnoprávnosti žen, který v roce 1929 

                                                 
70

 HALPERN, David. 2016, s. 13.  
71

 Dozajista by bylo možné najít i starší příklady, které využívají potenciálních „chyb a problémů“ nebo 

charakteru lidského chování pro dosažení konkrétních cílů, ať už v soft verzi intuitivního nudgingu nebo hard 

verzi. Typickým příkladem bývá celá římskokatolická církev a její historie. Příklad Fridricha je ale hojně 

používán i pro návaznost na vysvětlení psychologické a symbolické hodnoty pruských šperků a náhražek 

šperků v době válek.  
72

 Tamtéž, s. 15–16.  
73

 Zajímavostí je, že se Fridrich zajímal o filosofii a etiku. Ovlivněn byl proudy racionalismu a empirismu. I 

proto bývá považován za člověka, který umožnil růst německé filozofie. Jeho osvícenost a psychologický 

přístup tak nemusí být něčím náhodným.  
74

 HALPERN, David. 2016, s. 18.  
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představil Edwardem Bernays, vnuk Sigmunda Freuda, aby rozšířil typicky mužskou 

záležitost oné doby mezi ženy.
75

  

 Až druhá polovina dvacátého století je spojená s prvním systematičtějším studiem  

a využitím psychologických principů (jež jdou ruku v ruce s vývojem psychologie jak 

oboru).
76

 V roce 1984 vydává Robert Cialdini knihu Influence: The Psychology  

of Persuasion, ve které představuje šest základních principů úspěšného přesvědčování,
77

 

které vychází z úplně stejných principů jako nudging. Ovšem s pár rozdíly. Cialdini se 

opírá především o psychologii, ale bez vhledu do duálního procesování. Kromě toho mu 

chybí složka ekonomie a politicko-veřejné orientace, kterou Thaler se Sunsteinem 

přidávají, a díky které je Nudge tak všeobjímající. A nakonec patrně i štěstí. Nudge 

vychází v době těsně přes americkou hypoteční krizí, která sloužila jako urychlovač témat, 

o kterých nudging byl. Tento urychlovač Cialdini neměl a je tak možné říci, že lehce 

předběhl svou dobu.  

Přesto se ale etabloval jako odborník na přesvědčování a jeho vliv se promítl i do vývoje 

nejen Nudge, ale také aplikací s ním spojených.  

 Ještě před přelomem tisíciletí je v Americe možné sledovat reálnější snahy  

a systematikou aplikaci. V roce 1995 provedl finanční úřad v Minnesotě úspěšný 

experiment s úpravou daňových formulářů. Využil dvou variací společenské normy. První, 

obecná norma s důrazem na správnost a morálnost placení, neprokázala vyšší účinnost.  

Druhá, specifičtější norma doplněná o informaci, že 93 % občanů své daně platí a ještě 

včas, prokázala vyšší účinnost ve srovnání s kontrolním formulářem.
78

  

 Zkraje dalšího tisíciletí je možné sledovat průnik nudgingu i do vyšší politiky. 

V době druhého zvolení Tonyho Blaira za premiéra Velké Británie vstupuje do jeho týmu  

s názvem Prime Minister’s Forward Strategy Unit David Halpern, současný ředitel 

Behavioural Insight Teamu, o kterém bude v práci ještě zmínka. Přestože hlavní úloha 

zatím nespočívala v aplikaci behaviorálně-psychologických poznatků, začal David více 

                                                 
75

 TYE, Larry. 1998. 
76

 Doba válek a válečných psychologických operací je záměrně vynechána. Ačkoliv by bylo možné hledat 

souvislosti mezi principy nudgingu a psychologickými operacemi (PsyOps), tak si toto téma žádá svojí 

vlastní práci, přístup i dostupnější informace a zdroje. Kromě toho většina autorů, která se věnuje nudgingu a 

jeho principům, o PsyOps téměř nepíše.  
77

 Mezi tyto principy patří: (I) Reciprocity, (II) commitment and consistency, (III) social proof, (IV) 

Authority, (V) liking, (VI) scarcity. Více v: CIALDINI, Robert. 2017. CIALDINI, Robert. 2012.  
78

 COLEMAN, Stephen. 1996, s. 18.  
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tlačit svou psychologickou agendu, díky které například v roce 2006 blízce spolupracovat 

s Robertem Cialdinim nebo konzultovat s Danielem Kahnemanem.
79

  

 Ještě před vypuknutím první vlny hypoteční krize je možné sledovat vzrůstající vliv 

o sebepoznávání a obecné otočení se lidského zájmu dovnitř sebe. I proto roste obliba 

autorů, kteří dokáži trefně vysvětlil a popsat lidské fungování a chování. Mezi nimi je 

například Malcolm Gladwell, skrze kterého se přenáší zájem i na Daniela Arielyho, 

akademika  

a popularizátora behaviorálních věd a psychologických pokusů. Zrovna Ariely byl tím, kdo 

v době vypuknutí krize předjímal její další možný průběh a dopady, protože se znalostí 

lidské iracionality nebyla příčina, průběh ani důsledek krize něčím neočekávatelným.
80

  

 Těsně před krizí navíc vychází první vydání Nudge, krize finanční a tím  

i ekonomická pomáhá na světlo novým přístupům a tím i behaviorální ekonomii. Ve 

stejném roce jmenuje Barack Obama svého bývalého kolegu z Chicagské univerzity, Cass 

Sunsteina, do čela Office of Information and Regulatory Affairs (Úřadu pro informace a 

regulace).  

Sunstein začal podobně jak dříve Halpern prosazovat behaviorálně-psychologické principy 

do tvorby politik, a to od reformy finančního práva, zákony o klimatických změnách, přes 

zákon na ochranu zákazníků až po Obamacare, zákon o finančně dostupné zdravotní 

péči.
81

 

 Se změnou politické atmosféry ve Spojeném Království, dopady krize i mimo 

Ameriku a spojení týmu Davida Camerona se Sunsteinem a Thalerem vznikl zájem  

o vytvoření specializované jednotky, která by po americkém vzoru aplikovala nudge 

principy pro zefektivnění působení vlády na více úrovních. Tím se začal formovat tým 

praktiků, akademiků i konzultantů pod vedením Davida Halperna. Nová jednotka nesla 

název Nudge Unit oficiálně také Behavioural Insight Team. V rámci jedné ze svých 

prvních prací revidovali starý aplikační model SNAP
82

, aby tak přišli s novým, rozšířeným, 

který nazvali MINDSPACE.
83

  

  

                                                 
79

 HALPERN, David. 2016, s. 30–37.  
80

 ARIELY, Dan. c2008 a ARIELY, Dan. 2009b.  
81

 HALPERN, David. 2016, s. 39–40.  
82

 Který byl považován za příliš úzký a obecný, vzhledem k tomu, že jako akronym stál na využití čtyř 

hlavních efektů: (I) Salience, (II) norms, (III) affect (emotion), (IV) priming.  
83

 Tamtéž, s. 48–49.  
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 Framework Mindspace od počátku sloužil především jako zjednodušená pomůcka, 

jak využít důležité behaviorálně-psychologické poznatky a principy během přípravy politik 

veřejné správy, které mají mít přímý dopad na lidské životy. A to tak, aby nezahlcoval 

složitými a komplexními informacemi o heuristikách, zkratkách a zkresleních.  

Jako akronym proto v sobě skrýval tyto základní principy, o kterých bylo důležité 

přemýšlet:
84

  

 

(I) Messenger (posel), 

jsme ovlivněni tím, kdo nám předává informaci.  

(II) Incentives (pobídky),  

naše reakce na pobídky jsou spoluvytvářeny předvídatelnými mentálními 

zkratkami.  

(III) Norms (normy),  

jsme silně ovlivněni tím, co dělají ostatní.  

(IV) Defaults (referenční nebo výchozí možnosti),  

následujeme přednastavené možnosti.  

(V) Salience (významnost),   

naše pozornost je věnována tomu, co se zdá nové, jiné nebo relevantní a 

důležité.  

(VI) Priming (priming nebo podmínění),  

naše chování je často ovlivněné nevědomými podněty a zkratkami.   

(VII) Affect (afekt),  

naše emoční asociace můžou silně tvarovat naše činy.  

(VIII) Commitments (závazky),  

snažíme se o dodržení jednoty s našimi sliby a reciprocitu chování vůči nám.  

(IX) Ego (ego),  

chováme se tak, abychom se sami cítili lepší, než jsme.  

 

  

                                                 
84

 Přeloženo autorem z anglického originálu. HALPERN, David. 2016, s. 50.  
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 Vzhledem ke své relativní robustnosti byl Mindspace později upraven ještě do 

jednodušeji přístupného a aplikovatelného modelu. Takzvaný EAST navíc zohledňoval  

i načasování jako jeden ze základních prvků. Kromě toho jsou všechny jeho čtyři součásti 

už spíše interpretací klastrů heuristik. Ve svém základním formátu byl opět jako akronym 

složen ze čtyř principů:
85

  

 

(I) Easy (jednoduchost),  

zjednodušte to. Lidé radši vyberou cestu, která je jednoduchá a bez zbytečných 

problémů.  

(II) Attract (získat pozornost),  

lidé jsou přitahování k věcem, které upoutají jejich pozornost a které je lákají.  

(III) Social (společenský vliv),  

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

(IV) Timely (načasování),  

intervence jsou efektivnější před vznikem návyků, nebo předtím, než dojde ke 

změně chování z jiných důvodů.  

 

 Výše popsaná historie využití a vývoje aplikace behaviorálně-psychologických 

principů má několik společných znaků. Jedním z nich je silné a vědomé zaměření se na 

státní správu, se kterou byl samotný nudging od svého počátku přímo spjatý. I proto (a 

vzhledem k charakteru státní správy demonstrované například snahou o transparentnost) 

v tomto směru existuje nejvíce příkladů jeho systematického využití jak skrze pracovní 

modely, tak přes konkrétní příklady. Výhodou tohoto způsobu aplikace je i fakt, že je 

nudging využíván pro účely, se kterými lidé běžně, nečekaně, do velké míry souhlasí, 

pokud jim může nudge intervence objektivně zlepšit jejich život. Ve stejnou chvíli jsou ale 

lidé znepokojeni, pokud vedou nudges směrem, kterým sami jít nechtějí.
86878889

 Druhým 

společným znakem je nedostatek a nepřístupnost informací o použití nudges v soukromém 

sektoru, nebo v případě intervencí, které nemusí nutně vést k lidskému blahu.  

                                                 
85

 HALPERN, David. 2016, s. 149.  
86

 SUNSTEIN, Cass. 2016.  
87

 REISCH, Lucia & SUNSTEIN, Cass. 2016, s. 310–325.  
88

 LOEWENSTEIN, George, et al. 2015, s. 35–42.  
89

 SAMSON, Alain. 2016a, s. 15.  
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 Vzhledem k šířící se popularitě nudgingu proto vyvstává logická otázka o limitech, 

problémem a etičnosti celého způsobu přesvědčování, nejen v závislosti na soukromém, 

uzavřeném, sektoru, ale také vůči přirozeně lidským principům, které je možné hledat ve 

filosofických směrech.  
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2 FILOSOFICKO-ETICKÁ ROVINA NUDGINGU  

2.1 Úvod do filozofie a etiky  

Filosofie byla od počátku věků přirozenou a neoddělitelnou součástí lidského života.  

Je to proces, kdy se jako lidé snažíme porozumět světu kolem sebe nehledě na konvenční 

pohledy, hledáme odpovědi i samotné otázky, vracíme se zpět do minulosti, vytváříme si 

myšlenkové systémy, ideje, předobrazy událostí budoucích a stavíme základy pro další 

vývoj věcí v nás i kolem nás. Přestože je filosofie doménou všech, kteří se nebojí alespoň 

trochu hlubšího porozumění a úvah,
90

 její vývoj je spojen s konkrétními jmény, školami  

a směry, které skrze otázky, jež si pokládaly, vytvořily základy pro kategorizaci a další 

směřování.  

 Jedna ze stejně raných disciplín dotazování a zkoumání, která se ruku v ruce 

vyvíjela s filosofií, je disciplína etiky, tedy snahy prakticky pochopit, jak bychom se jako 

lidé měli chovat, jak bychom měli jednat a jak žít, jaká je podstat dobrého a zlého, 

správného  

a nesprávného, co znamená vést „dobrý“ život, co je to štěstí a jak ho můžeme 

dosáhnout?
9192

  

 Přestože se na první pohled může zdát, že jde o vágní a příliš obecné otázky, které 

neměly a nemají vliv na reálné fungování života,
93

 historický exkurz ukazuje, že opak je 

pravdou. Už pro Aristotela byla etika stěžejním praktickým oborem
94

, jež se odrážel 

v mnoha jeho dílech.
95

 Jak dodává Sedláček: „Podobně jako u ostatních antických škol (a 

stejně jako Hebrejové či křesťané) přikládá velkou váhu etice ctnosti, jež není založená na 

povinnosti, prospěchu, užitku nebo výpočtu výsledků.“
96

 Tím označuje Aristotela za člena 

takzvaného eudaimonismu,
97

 etického směru,
98

 jehož hlavní tezí je obecné blaho a štěstí, 

kdy „soukromé dobro je viděno v kontextu dobra společnosti jako celku“.
99

  

                                                 
90

 Ať už v tradičním pojetí porozumění světu nebo modernějším pojetí 20. století, tedy porozumění filosofii 

jako takové, včetně jejich postupů.  
91

 DEIGH, John, 2010, s. 38–56.  
92

 Podobné „prosté“ otázky klad i Sokrates athénským občanům, aby tak přes ně poukázal na podstatu 

problémů a pojmů.  
93

 Nebo nejsou v dnešní době řešeny, protože se často má za to, že nepřináší nic nového, případně nic 

praktického.  
94

 Etiku přímo řadil do větve praktické filosofie, zatímco fyziku, astronomii, geologii, biologii nebo 

psychologii (sic!) do větve přírodní filosofie.  
95

 Od Etiky Nikomachovy, přes Etiku Eudémovu až po Politiku a Ekonomii.  
96

 SEDLÁČEK, Tomáš. 2012, s. 133.  
97

 Spolu se Sokratem, Platónem, a Epikurem.  
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 Aristotela je také možné řadit mezi první Stoiky, kteří se drželi teze, že není možné 

kalkulovat o výnosnosti dobra a že moralita jedince je posuzována na základě dodržování 

pravidel, ne výsledku či dopadů daného činu. Dobro bylo důvodem jednání a moralita nebo 

etičnost daného činu tak není hodnocena v jeho výsledcích a důsledcích, ale ve správnosti 

činu samotného.
100101

  

 V kontrastu ke stoikům stojí směr a škola hédonismu, která tvrdí přesný opak, a to, 

že dobrota, moralita nebo etičnost činu spočívá ve výsledcích a důsledcích samotných. 

Dobrota se v jejich pojetí rovnala užitku a cokoliv, co se vyplatí ve svém důsledku se stává 

dobrým i v pravidlech.
102

 Moralita činu tedy ležela výhradně v tom, jak se jim snížil nebo 

zvýšil osobní prospěch. Zdrojem této etiky byl převážně egoismus, prozíravost  

a vypočítavost.
103104

  

 Oba dva tyto směry tak vytvořily základ a předobraz pro populární nejen etické 

teorie doby revoluční 18. a 19. století, jejichž vlivy vidíme i dnešní době. Kantovský 

imperativ stojí a dále zpřísňuje stoické učení, zatímco utilitarismus v pojetí Benthama a J. 

S. Milla (který byl jeho žákem) navazuje na hédonismus a de facto tím vytváří částečný 

ideologický podklad pro vývoj klasické ekonomické teorie (skrze rozšíření na kolektivní 

blaho).
105106

  

 Přestože by bylo možné téma etiky rozvíjet přes další autory do větší hloubky, je už 

z krátkého vhledu jasné, jak jsou etické otázky jednou z hybných sil dějin a jak se otázky 

dnešní doby řešily už před mnoha staletími. V návaznosti na charakter nudgingu a krátkou 

historii filosofie a etiky, je tak možné identifikovat několik směrů, které blízce souvisí 

s ideologií a principy nudgingu a které už dopředu ukazují na možné filosoficko-etické 

problémy a mantinely.  

  

                                                                                                                                                    
98

 Eudaimonismus patří v rámci tří základních větví etiky mezi větev normativní. Tyto tři větvě jsou pak: (I) 

meta etika, (II) normativní etika, (III) aplikovaná etika. 
99

 SEDLÁČEK, Tomáš. 2012, s. 134.  
100

 SMITH, Adam v SEDLÁČEK, Tomáš. 2012, s. 138–139. 
101

 Tento stoický přístup nese úzkou korelaci s učením o etice ctností, která je spojována s Aristotelem, a 

která  
102

 Což připomíná takzvaný is-ought problémem Davida Huma, ale v opačném pojetí.  
103

 SMITH, Adam v SEDLÁČEK, Tomáš. 2012, s. 140–141. 
104

 Více o případném teleologickém a deontologickém dělení v: ALMEDER, Robert F. 2000. 
105

 I když si klasická ekonomie pojetí utilitarity upravila. Více například v: MILL, J. Stuart. 1863. 

Utilitarismus.  
106

 SEDLÁČEK, Tomáš. 2012, s. 29.  
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2.2 Stoický imperativ, utilitarismus, libertariánský paternalismus a 

nudging  

Jednou z dalších rozvojových vln filosofie byla doba renesance, osvícenství a 

průmyslového pokroku skrze Evropu 18. až 19. století. Revoluční nálady do velké míry 

udávaly zaměření společenské debaty. Myslitelé se věnovali politickým tématům, právům 

občanů, možnostem společenských smluv (Thomas Hobbes se začátky kontraktismu),
107

 

vizím společnosti osvobozující se od nadvlády monarchů (Jean-Jacques Rousseau), stejně 

jako rozvoji hospodářství a politické ekonomie (Smith, Mill). Typickým rysem byl 

pokračující silný vliv etiky a morálního imperativu skrze většinu témat.
108

  

 

2.2.1 Kantům etický imperativ  

Kant ve své etické myšlenkové návaznosti na stoiky předkládá tezi o kategorickém 

imperativu, tedy morálně-etické obligaci, kterou bychom měli sledovat, a to ve třech 

zásadách:
109110

  

(I) Zásada univerzality, 

přikazuje člověku, aby jednal tak, jako by se zásada jeho jednání a jeho vůle 

měla stát univerzálním zákonem pro všechny. To znamená, že když něco udělá, 

můžou to tak udělat všichni.
111

  

(II) Zásada humanity,  

přikazuje člověku respektovat druhé, aby lidskost v něm a druhých byla vždy 

cílem, ne však prostředkem.
112

  

(III) Zásada autonomie,  

vyžaduje, aby zákon povinnosti, jímž se člověk řídí, nebyl vůči němu něco 

vnějšího. Základem etiky může být jenom svobodné vnitřní rozhodnutí. Člověk 

se tak stává jakýmsi zákonodárcem i předmětem etického zákona.
113

  

                                                 
107

 Které silně integrují lidskou etiku a úvahy o tom, zda je člověk přirozeně dobrý (schopný) nebo zlý 

(neschopný). Od toho se odvíjí jak politická, tak ekonomická regulace pod záminkou společenského dobra. 
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 Především první dvě zásady jsou stěžejní pro kontextu nudgingu.  

Pokud je totiž nudging brán jako soubor intervenčních principů, které je nejlépe uplatnit 

bez znalosti člověka, na kterého mají působit a zároveň jako systematická vědomá snaha 

nevědomě ovlivnit lidské rozhodování, tak je z pohledu kantianismu viděn jako neetická 

praktika. Nehledě na své záměrné nebo skutečné cíle. Stačí si položit otázku, zdali bychom 

sami chtěli, aby se nás někdo snažil ovlivnit, aniž bychom o tom věděli a zdali by toto 

pravidlo bylo aplikovatelné a akceptovatelné skrze společnost (nehledě na dopady).  

 

2.2.2 Utilitarismus  

Jeremy Bentham, právní reformátor a filozof, souhlasí s Kantem, že je třeba rovného 

měření pro všechny. Byl přesvědčen, že veškerá lidská aktivita je poháněna dvěma 

hybnými silami – vyhýbáním se strasti a usilování o slast. Ve svých Principech morálky a 

zákonodárství tvrdí, že cílem veškerého sociálního rozhodování by mělo být dosáhnout co 

největšího štěstí pro co největší počet lidí. Je přesvědčen, že morální hodnota jednotlivých 

rozhodnutí je přímo úměrná jejich užitečnosti či efektivnosti při dosahování štěstí a slasti. 

Tvrdí, že ve společnosti založené na tomto přístupu mohou konflikty mezi zájmy 

jednotlivců vyřešit zákonodárci, kteří se řídí jediným principem, jímž je dosažení nejširší 

možné míry spokojenosti. Je-li možno učinit šťastným každého, tím lépe, je-li však potřeba 

volit, je vždy vhodnější dát přednost většímu množství před několika. Skutečný 

utilitarismus tedy není sobecký, upřednostňuje dobro celku nad dobrem jednotlivce.
114115

  

 John Stuart Mill na Bentham navázal, ale více se zaměřil na jednotlivce a jeho 

svobody. Vlastní užitek a zájem klade jako základ mravnosti, přičemž společnost by měla 

všem jednotlivcům poskytnout svobodu v usilování o štěstí.
116117

  

 Utilitarismus si tak ve více pojetích a výkladech začíná lehce protiřečit, což vede i k 

jeho využití pro klasickou ekonomickou větev.
118

 Přesto, vychází-li se z jeho typického 

pojetí, může být nudging považovaný za etickou praktiku, avšak pouze za splnění 

podmínky maximalizace společenského užitku, tedy štětí a blaha. To přímo koresponduje 

s jeho ideální (normativní, a ne nutně praktickou) definicí a využitím ve státní správě.  
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2.2.3 Ideologie libertariánkého paternalismu  

Thaler se Sunsteinem v rámci nudgingu přicházejí i se syntézou dvou zdánlivě 

nespojitelných ideologií. Spojují libertariánství, tedy co nejmenšího zásahu státu do života 

jednotlivců a společnosti s udržením principů co největší obecné svobody, spolu 

s paternalismem, tedy snahou (nejen státu, ale i jiných subjektů) zasahovat do života  

a svobody lidí ze svrchované a chránící, otcovské, pozice, a to za účelem ochrany a vedení 

správným směrem i za cenu omezení svobod. Ve své práci na obhajobu této ideologie 

argumentují, že je nejen možné tyto dva směry sloučit do jednoho, ale je to navíc záhodno 

jak pro veřejný, tak soukromí sektor.
119120

 Myšlenka libertariánství, typická například pro 

Miltona Friedmana, je úzce spojená s vírou v lidskou racionalitou. V této ideologii je 

zbytečné, a dokonce nemorální chránit lidi před jejich vlastními volbami.
121

 Přesně proti 

tomu stojí celý obor behaviorální ekonomie, a proto je pro Thalera a Sunsteina přirozené 

nesledovat čistý libertarianismus, obzvlášť pokud mají možnosti, jak lidem pomoci určitou 

formou paternalismu.  

 Za předobraz paternalismu je možné brát právě Thomase Hobbese a v jeho době 

nastupující snahy a vytvoření společenských smluv. Jak už bylo zmíněno výše, společný 

rys společenských smluv a paternalismu (tedy jakési jiné formy společenské smlouvy) je 

v tom, že jsou lidé bráni jako přirozeně zlí, respektive neschopní, a proto je třeba vyšší 

autority jako je stát, pro zdárné vedení. Hobbes byl však se svým pojetím směny lidské 

svobody za společenský řád a pravidla brán podle Huma za racionalistického-

hédonistu.
122123

  

To by znamenalo, že je-li paternalismus verzí společenské smlouvy, je také ideově 

postaven na racionálním kalkulu,
124

 a proto stojí v kontrapozici k myšlenkám 

behaviorálních ekonomů.  

 I proto se objevují kritiky jak z libertariánské, tak paternalistické strany spektra 

vůči nudgingu, které Thaler se Sunsteinem ne vždy popírají. V další části budou rozebrány 

konkrétní kritické body a na základě informací navrženy podmínky pro etičnost postrčení.  

                                                 
119

 THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. 2003, s. 175–179.  
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2.3 Kritické body nudgingu  

Když se behaviorálně-psychologické principy využívají k ovlivnění chování, není možné 

se vyhnout etickým otázkám. Liberální, nebo jinak soft, paternalismus aplikace nudgů ve 

státní sféře stojí na tezi, že intervence jsou pro dobro jednotlivce nebo celé společnosti.
125

 

Nicméně, praxe, filozofie a ideologie za nudgingem není bez kritiky, vzhledem k tomu,  

že se intervence objevují a často aplikují bez vědomí jednotlivců i veřejnosti jak na úrovni 

přípravě politik, tak na konfrontační úrovni psychologický procesů.
126

  

 Sám Thaler se Sunsteinem už v rámci Nudge hledají první kritické body, proti 

kterým se snažím argumentovat ve prospěch postrkování. Nutno ale dopředu podotknout, 

že celá jejích argumentace z roku 2008 má rys lehké vágnosti, mělkosti a značné 

nekonzistence  

a vnitřní logiky. Je možné se domnívat, že jde o následek snahy čtivě předat informace za 

předpokladu určitého zkreslení. Avšak ani v roce 2015, kdy Thaler vystupoval na 

Nudgestocku se publikum nedočkalo řádné etické argumentace, ačkoliv byla jeho 

přednáška věnována především etice v soukromém sektoru.
127128

 Přesto se snahou co 

nejvíce pochopit autory identifikované problémy tu je jejich výčet a stručná 

charakteristika:
129

  

(I) Kluzký svah,  

neboli postupné ubírání svobody a čím dál větší zásahy státu a architektů volby.  

(II) Sledování vlastního zájmu a špatná postrčení,  

neboli postrkávání směrem, který bude v rozporu se zájmy lidí.  

(III) Právo mýlit se a užitečnost vlastních chyb,  

neboli možnost mýlit se následně se poučit z vlastních chyb, pokud se lidé musí 

rozhodovat – a tím jako stát nezasahovat do procesu učení skrze zkušenosti.  

(IV) Přerozdělování a výběru,  

neboli o škálovatelnosti postrčení vůči různým sociodemografickým vrstvám.  
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(V) Neutralita,  

neboli udržení neutrální volby výběru.  

 

 Se znalostí libertánského paternalismu je tak možné první kritické body zařadit jako 

sbíhající se především v neutralitě, svobodě a autonomii volby. Na to navazuje Halpern, 

který body sjednocuje a upravuje o praktické zkušenosti, aby předložil tři oblasti, na které 

je třeba se zaměřit:
130

  

(I) Nedostatek transparence,  

behaviorální přístupy mají blízko k propagandě a manipulaci.  

(II) Nedostatek efektivity, 

behaviorální přístupy jsou chápany výmluva pro nedostatečnou přesvědčivé  

a efektivní politiky.  

(III) Nedostatek zodpovědnosti, 

behaviorální vědci a architekti výběru by měli být více zodpovědní těm, kteří se 

snaží ovlivnit.  

 

 Pokud jde o nedostatek transparence a příklon nudgingu k manipulaci, Thaler i 

Sunstein argumentují tím, že postrčení by měla být choice-enhancing a ne choice-

restricting a zároveň plně transparentní. To znamená, že by nudges neměly omezovat 

volbu výběru. Jako příklad dávají defaultní opt-in formuláře při nastavení penzijního 

spoření.  

Toto nastavení by nezavrhovalo opt-out možnost a transparentnost by byla viděna jak 

v přesně stanoveném cíli, ke kterému by nudge vedl, tedy založení spoření, tak ve veřejné 

informaci dané relevantním zákonem.
131

 Tím ale de facto potvrzují vytvoření umělé snahy 

udržet nudge na určitých podmínkách, aby nebyly vnímané jako manipulace. Jinými slovy, 

i oni sami vědí, jak blízko k manipulaci můžou být, a proto je třeba se začít řídit pravidly.  

 Potřeba pravidel je nutná i pro vyvracení kritik o propagandě. Jak píše Halpern, 

nejde jen o pravdivost komunikace, ve které se nudge používají, ale také o reciprocitu, 

monitorování veřejného mínění a nutnost nezávislé kontroly veřejně dostupných  

a transparentních dat.
132

 Tato kontrola by měla být prováděna jak samotným 

                                                 
130

 HALPERN, David. 2016, s. 304.  
131

 Tamtéž, s. 305.  
132

 Tamtéž, s. 309–310.  



 29 

demokratickým procesem, tedy relativně pasivně, kdy mají mít voliči přístup o podobným 

informacím, aby se tak mohli rozhodnout, tak pro-aktivně, snahou uveřejňovat informace o 

tom, co architekti výběru především ve státní správě dělají. Spolu s tím se snažit 

společnost i vzdělat v lidských chybách a selháních, které jsou v první řadě využívány.  

 Otázka efektivity nemůže být plně zodpovězena, vzhledem k relativně krátké 

systematické aplikaci nudgingu především z dostupného veřejného sektoru. Ačkoliv 

některé nudge můžou mít nižší efektivitu v čase,
133

 Halpern dodává, že řada intervencí 

stačí, když funguje jednou, bez potřeby opakování. To je typické pro momenty, kdy je 

třeba se rozhodnout a své rozhodnutí pak delší dobu neměnit, jako je v používaném 

případu spořících plánů. Kromě některé intervence po své aplikaci zůstávají spojené 

s prostředím. Příkladem může být předělaný návrh formulářů, které pak začnou sloužit 

jako defaultní verze.
134

 Oblasti efektivity je však třeba se do budoucna i nadále více 

věnovat.  

 S klasifikací paternalistických intervencí do dvou dimenzí přichází Sunstein v roce 

2014 skrze knihu Why Nudge? Rozděluje dimenze soft a hard proti means a ends, aby tak 

mohl kategorizovat pozici postrčení.
135

  

 Dimenze soft – hard popisuje, jak materiálně nákladné jsou paternalistické 

intervence pro jednotlivce. Jinak je taky soft paternalismus charakterizován jako respekt 

zájmu druhých.
136

 Příkladem může být varovný nápis na krabičce cigaret se kterým není 

spojená žádná pokuta při kouření (soft paternalismus), nebo pokuta za kouření v místě, kde 

je kouření zakázáno (hard paternalismus).  

 Dimenze means – ends popisuje, zdali by intervence měly lidem spíše říkat, co by 

měli dělat (means), respektive předkládat alternativy možností a cest, nebo zdali by 

intervence měli automaticky navádět správným směrem podle architektů výběru.  

Příkladem means tak může být nálepka s počtem kalorií na obalu jídla, zatímco zákaz nebo 

regulace sladkých nápojů je příkladem kategorie ends.  

 Typy paternalistických intervencí podle Sunsteina:  

 Soft (jemný)  Hard (tvrdý)  

Means Nudging Stanovení standardů   
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(cesty)   Soft paternalismus  

Ends  

(cíle)  

Defaultní nastavení volby 

s možností opt-out  

Vymahatelné zákazy a 

zákony  

 

 Nudges jsou pak Sunsteinem řazeny do kategorie soft means, tedy jemných snah  

o to říct lidem, co by měli dělat, a to bez potřeby sankce. Zde se ale naráží na další 

problém, a to, že už ze samotné definice paternalistických intervencí nudge nemůžou 

spadat pouze do této kategorie. Nudge ze své podstaty a ve své praxi nejen přinášejí 

možnou dalšího výběru, ale danou možnost často berou jako tu nejlepší, kterou by si lidé 

měli zvolit.  

Navíc je nudge možné řadit i do kategorie hard means, když by se jejich principy 

využívaly na postavení standardů.  

 Důležitost vzrůstající etické debaty si Thaler se Sunsteinem uvědomovali už od 

začátku. Ačkoliv do své knihy zařadily řadu protiargumentů proti kritikám, především 

Sunstein se dlouhodobě věnuje etické debatě. Jejich souhrnná obrana na výše zmíněné 

kritiky by se dala shrnout do těchto bodů:
137

  

(I) Proti kluzkému svahu  

a. Pokud mohou být cíle prokazatelné dobré, mělo by se v nudgingu 

pokračovat.  

b. Podmínka nudgingu je mít možnost neúčastnit se ve smyslu udržení 

svobody výběru. Pokud si člověk může vybrat mezi hranolky a zeleninou, 

která mu bude postrkována, měl by vždy mít možnost zvolit si hranolky 

nehledě na postrčení.  

c. Postrčení je nevyhnutelné vzhledem k tomu, že vždycky bude potřeba si 

nějakým způsobem vybrat.  

(II) Proti sledování vlastního zájmu a špatným postrčením  

a. Vytvoření pravidel jednání.  

b. Zvýšení transparence a dohledu skrze transparenci.  

c. Ti, kteří budou nudgeovat proti špatným směrem se v důsledku potrestají 

sami.  

(III) Proti právu mýlit se a užitečnosti vlastních chyb  
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a. Thaler se Sunsteinem souhlasí s právem mýlit se, což se odráží v tom, že by 

mělo být možné se nudgingu vyhnout. Zároveň ale podotýkají, že jsou lidé, 

kteří si mýlení se nemůžou úplně dovolit, a proto by jim mělo být pomoci.  

(IV) Proti přerozdělování a výběru  

a. Kritika není ani tak nastavená proti nudgingu jako spíš proti fungování státu 

a paternalismu.  

(V) Proti neutralitě  

a. Neutralita stejně jako objektivita není přirozeným stavem věcí.  

 

 Skrze protiargumenty je pak možné najít některé opakující se a důležité, které 

Thaler v dalších letech potvrzuje jako hlavní pilíře etického nudgingu. Spolu se 

Sunsteinem si totiž uvědomují, že nudging už není sám o sobě spásným, etickým nástrojem 

a bohulibou snahou, která je plošně použitelná bez problémů a větší debaty, ale že 

v některých svých podobách může sklouzávat i k manipulaci, stejně jako může být 

používán za jinými účely než původně zamýšleními.
138139

 I z tohoto důvodu se během let 

mění jejich argumentace a nudging jako nástroj behaviorální intervence zasazují do 

přesnějších požadavků právě proto, aby nadále mohl plnit svojí původní úlohu zlepšení 

lidských životů.  
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2.4 Principy etického nudgingu  

Na základě kritik, obhajob a informací skrze současné publikace je možné se pokusit 

vytvořit seznam pravidel pro etický nudging. Tato pravidla sice neexistují takto souhrnně v 

explicitní formě, přesto vychází z řady jednotlivých autorů a jejich komentářů z posledních 

let.  

Tyto pravidla také stojí na zásadních předpokladech, že nějaká forma architektury výběru  

a tím pádem i postrčení je nevyhnutelná, stejně jako neexistuje neutrální volba při 

rozhodování. Konkrétně jde o: 

 

(I) Nudging by měl být transparentní a nikdy klamný.
140

  

Imperativ transparentnosti stojí i na principu publicity prezentované filosofem 

Johnem Rawlsem, který říká, že by si vláda neměla vybrat postup, který by nebyla 

schopná, nebo ochotná veřejně obhájit.
141

 

Kromě toho Sunstein dodává, že transparentnost nebude kontraproduktivní tím, že 

by snižovala jejich efektivitu.
142

  

 

Transparentnost je pak možné rozdělit ještě na tři další body:  

a. pravdivost využívaných informací a sdělení,  

b. otevřené a pravidelné komunikace obsahu a výsledků práce,  

pro tento bod je důležitá i reciproční výměna informací pro pozitivní 

odezvu od občanů.
143

  

c. kontinuální kontrola nezávislým dozorčím orgánem.  

(II) Mělo by být co nejjednodušší se nudgingu vyhnout. 
144

 

(III) Měl by existovat dobrý důvod si myslet, že chování, které se snaží architekti 

volby vyvolat, povede ke zlepšení situace těch, kteří jsou postrkování.
145
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ZÁVĚR  

 Jedním z cílů této práce bylo postihnout obecné základy nudgingu jako 

intervenčního konceptu, který stojí na rozvoji deskriptivního směru ekonomie – 

behaviorální ekonomie –, a psychologie v posledních desítkách let. Ukázat tím na rozdílný 

přístup k lidskému myšlení a rozhodování a jak je možné skrze jeho pochopení vyvinout 

směr, případně sadu nástrojů, k ovlivnění chování.  

 Zároveň se tato práce snaží otevřít téma nudgingu a jeho etického ukotvení.  

Oproti schváleným tezím dochází k odklonu od roviny etiky v soukromém sektoru, a to 

z důvodu nedostupnosti a nedostatečného množství relevantních zdrojů, které by mohly 

posunout téma alespoň o něco dále. Ačkoliv se velká část debaty okolo nudgingu často 

věnuje konkrétním intervencím a oborům jako je veřejná správa nebo medicína, snahou 

této práce je opačný postup, a to rozbor filosoficko-etické podstaty nudgingu skrze 

identifikované historické etické principy, jejichž vliv můžeme vidět i v dnešní době. 

Konkrétně se vytváří paralela mezi morálním imperativem, čistým utilitarismem a 

nástinem kontraktismu v podobě libertánského paternalismu. Díky této konfrontaci bylo 

možné  

o etice nudgingu stanovit následující. Z perspektivy kantovského imperativu se nudging 

jeví jako neetická praktika. Z perspektivy čistého libertariánství, kdy může podrývat 

autonomii rozhodování a myšlenku úplné svobody volby s patřičnými, i negativními, 

následky, taktéž jako neetický. Z perspektivy čistě utilitaristické filosofie jako etický, ale 

to jen za dodržení podmínky maxima společenského užitku, která však bývá spojovaná 

s veřejným sektorem. Nemusí už však být se soukromým.  

 Přestože tato konfrontace byla velice jemná a rozhodně nepostihla celou podstatu 

jednotlivých etických principů (stejně jako neříká, že jsou tyto principy ty, podle kterých 

se chová dnešní společnost), tak už dopředu ukázala na jev, který si řada autorů nudgingu 

uvědomuje. Tím je jeho proměnná etičnost v závislosti na podmínkách, které je třeba 

stanovit, následovat a určitým způsobem i kontrolovat.  

 I z tohoto důvodu je v závěru práce poukázáno na kritické body, které se k tématu 

váží, stejně jako na možné podmínky etičnosti, které je třeba dodržovat, pokud se má stát 

nudging přijatelnou a dlouhodobě společensky použitelnou praktikou.  

 Rizikem takto stanoveného tématu byla jeho obecnost a šíře. Proto práce není 

schopná doručit důkladný rozbor na vymezeném formátu. Kromě toho jakákoliv hlubší 
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analýza jde směrem od marketingové komunikace směrem k otázkám filosofie a 

politologie.  

 Pokud jde o další vývoj etické debaty, skrze práci se objevuje řada příležitostí, které 

by mohly sloužit k dalšímu rozpracování. Od detailnějšího rozpracování historie  

a současnosti etiky přesvědčování, přes podporu výzkumu na poli přijatelnosti nudgingu až 

po úpravu etických pravidel na základě konkrétních příkladů.  

 Je třeba totiž říct, že nudging, respektive principy, na kterých tu stojí a které 

utilizuje, tu byly, jsou a budou. Kritizovat přirozená stav věcí by bylo zbytečné. Ostatně 

jak píše Rory Sutherland v korespondenci Georgy Loewensteinovi: “Criticising nudging is 

like criticising electromagnetism or gravity – the best we can do is be aware of the forces 

at work, to understand them and to make people widely aware of them.“  
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SUMMARY  

 One of the objectives of this work was to describe the general foundations of 

nudging as an interventional concept that is based on the development of the descriptive 

direction of economics – behavioural economics –, and psychology in the last decades. 

Show a different approach to human thinking and decision-making and how it is possible 

to develop  

a framework, or set of tools, to influence behaviour through its understanding. 

 At the same time, this work tries to open the topic of nudging and its ethical 

anchoring. In contrary to accepted theses, there is a shift away from the level of ethics in 

the private sector, due to the lack of availability and the lack of relevant resources that 

could move the topic at least a little further. Although much of the debate around nudging 

is often devoted to specific interventions and disciplines such as public administration or 

medicine, the attempt is to reverse the process of analysing towards the philosophical-

ethical essence of nudging through identified historical ethical principles, whose influence 

can be seen even today. In particular, a parallel is created between the moral imperative, 

pure utilitarianism and the outline of contraction in the form of libertarian paternalism. 

Thanks to this confrontation, the ethics of nudging could be determined as follows. From 

the perspective of the Kant's imperative, nudging appears to be an unethical practice. From 

the perspective of pure libertarianism, when it can undermine the autonomy of decision-

making and the idea of complete freedom of choice with corresponding, even negative, 

consequences, also  

as unethical. From the perspective of pure utilitarian philosophy as ethical, but only  

in keeping with the condition of maximum of social utility, which is associated with the 

public sector. Yet, it does not have to be with private. 

 Although this confrontation was very subtle and certainly did not affect the very 

deep essence of individual ethical principles (just as it does not say that these principles are 

the ones under which today's society behaves), it has shown a phenomenon that a number  

of authors writing about nudging know about. That is the variable ethic, depending on the 

conditions to be determined, followed and in some way controlled.  

 This is why in the final part of the thesis, the critical points that are relevant to the 

topic are outlined, as well as the possible ethical conditions to should be followed  

and respected if nudging is to become an acceptable and long-term socially approved 

practice are pointed out.  
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 The risk of such a topic was in tis generality and breadth. Therefore, the work fails 

to perform a thorough analysis on a specified format. In addition, any deeper analysis goes 

from marketing communication towards philosophy and political science.  

 With regard to the further development of ethical debate, a number of opportunities 

emerged through work and could serve for further elaboration. From a more detailed 

elaboration of the history and present-day ethics of persuasion, through support of research 

in the field of acceptability of nudging to modification of ethical rules based on specific 

examples. 

 It has to be said that nudging, or the principles on which it stands and which it uses, 

have been, are and will be always here. Criticizing the natural state of things would  

be useless. Indeed, as Rory Sutherland writes in Georgy Loewenstein's correspondence: 

"Criticising nudging is like criticizing electromagnetism or gravity - the best we can do is 

to be aware of the forces at work, understand them and make people widely aware of 

them."  
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