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• Dva typy myslenia: deliberatívne (vedomé) vs. reaktívne (intuitívne)

• Naše intuitívne myslenie (Systém 1) je neuveriteľne rýchle a automatické, využíva 

naše minulé skúsenosti a súbor jednoduchých pravidiel, takmer okamžite nám 
dáva intuitívne vyhodnotenie situácie – prostredníctvom našich emócií a telesných 
vnemov


• Vo všeobecnosti je Systém 1 značne efektívny v známych situáciách, kde sú naše 
minulé skúsenosti relevantné, a menej dobrý v neznámych situáciách.


• Naše vedomé myslenie (to čo väčšina z nás považuje za „myslenie“), teda Systém 
2 je pomalé a sústredené. Dokážeme vďaka nemu racionálne analyzovať možnosti  
v neznámych situáciách a riešiť zložité problémy.





• Keď konáme, často „nepremýšľame“. Aspoň nie vedome.

• Väčšinu nášho každodenného správania riadi náš intuitívny Systém 1.

• Konáme na základe zvyku (naučené vzorce správania), inštinktov (rýchle 

hodnotenie situácie na základe skúseností) alebo podľa jednoduchých pravidiel 
(kognitívne skratky - heuristiky).


• „Jazdec si myslí, že udáva cestu, ale v skutočnosti to robí slon; ak slon nesúhlasí s 
jazdcom, zvyčajne vyhrá.“



• https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo


• https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA

https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo
https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA
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• Hokejka a puk stoja dohromady 110 EUR. Hokejka stojí o 
100 EUR viac ako puk. Koľko stojí puk?  _______ EUR


• Ak 5 strojov vyrobí 5 výrobkov za 5 minút, za ako dlho 
vyrobí 100 strojov 100 výrobkov? _______ minút


• Na hladine jazera sú lekná. Každý deň lekná zdvojnásobia 
svoju plochu. Ak leknám trvá 48 dní, pokiaľ pokryjú celé 
jazero, ako dlho im trvá aby pokryli polovicu jazera?
_______ dní



Systém 1 Systém 2
Podvedomý Vedomý
Automatický Kontrolovaný
Bez námahy Vyžaduje koncentráciu
Rýchly Pomalý
Veľká kapacita Malá kapacita
Základný proces Naučený proces
HEURISTIKY ROZHODNUTIA







Počet hviezdičiek?

Počet zákazníkov?

Spomienka na reklamu?

Minulá skúsenosť s niečim podobným?

Cena ako signál kvality?




Charakteristiky Systému 1
• Hoci nevedomým reakciám ešte úplne ešte nerozumieme, zopár charakteristík Systému 1 už 

poznáme.


• Je silne sociálny: Často intuitívne hodnotíme, či je niečo pre nás dobré na základe toho, čo robia 
iní ľudia. Snažíme sa vyhnúť správaniu, ktoré by naše okolie odsúdilo. Snažíme sa byť 
konzistentní s našou identitou a našimi spoločenskými záväzkami, ktoré sú formované 
interakciami s inými ľuďmi. 


• Vyhľadáva podobnosť: Naša myseľ rýchlo vyhodnotí postoj k neznámemu na základe 
stereotypov, teda na základe podobnosti s niečím, čo už poznáme. Podobnosť vyhodnociuje 
prostredníctvom zmyslov.


• Preferuje to, čo pozná - čím častejšie sme vystavení nejakej myšlienke alebo predmetu, tým viac 
sa nám páči. Tento fakt často využívajú marketéri. Z toho tiež vyplýva, že naše mysle si často 
mýlia ľahko zapamätateľné myšlienky s pravdivými myšlienkami.


• Učí sa prostredníctvom skúseností: Myseľ je asociatívny stroj, prostredníctvom dnešných reakcií 
na určité situácie si vytvára rámec na to, ako bude reagovať v budúcnosti. Zároveň však vytvára 
aj väzby, ktoré nie sú úplne racionálne. Ak je napríklad človek nahnevaný, zareaguje na 
nejednoznačnú situáciu oveľa negatívnejšie ako keď ma dobrú náladu. 



1. Vek Williama Shakespeara v čase jeho smrti (v rokoch) 


2. Dĺžka rieky Mississippi (v km) 


3. Celkový počet medailí rozdelený športovcom na Zimných OH v Soči 2014


4. Priemerný počet daždivých dní v roku meste Bergen (Nórsko) 


5. Hmotnosť prázdneho Airbusu A380 (v kg)


6. Výška Eiffelovej veže (v m) 


7. Trvanie tehotenstva u koaly (v dňoch) 


8. Priemer Mesiaca (v km) 


9. Celkový počet gólov Davida Beckhama v anglickej Premier League


10. Počet gramov cukru v 1,5 litrovej fľaši Coca Coly.



Prílišná sebadôvera
• Kvantita ani kvalita dát nie sú pre subjektívnu istotu príliš dôležité. Istota, ktorú majú 

ľudia vo svoje presvedčenie, závisí najmä od kvality príbehu, ktorý si dokážu vytvoriť z 
toho, čo vidia - a to aj vtedy, ak vidia iba veľmi málo. Systém 1 v zásade potláča 
pochybnosti a nejednoznačnosť, a preto si často neuvedomíme, že nám pre nejaký 
úsudok chýbajú kritické fakty.


• Je to svojim spôsobom paradox. Mávame prehnanú istotu v to, čomu veríme a zároveň 
sme typicky neschopní uznať rozsah našej nevedomosti a tiež neistoty sveta, v ktorom 
žijeme. Sme náchylní preceňovať mieru nášho porozumenia a podceňovať rolu náhody.


• Ako môžeme vyhodnotiť platnosť intuitívneho úsudku, pokiaľ sa nemôžeme spoľahnúť 
na subjektívnu istotu (sebadôveru) ktorú pri tom cítime? Kedy intuitívne odhady 
odrážajú skutočnú odbornosť? Intuícia dobre funguje iba v prostredí, ktoré je 
dostatočne pravidelné (predvídateľné), zároveň musí mať človek dostatočnú príležitosť 
sa v ňom učiť. 


• Akí dobrí sú vo svojich predpovediach experti? Často nie veľmi… (Meehl, Tetlock, 
Malkiel...)









Intuícia
• Intuícia je schopnosť porozumieť niečomu okamžite, bez potreby vedomého uvažovania. Často o nej 

hovoríme ako o “podvedomom pocite” alebo ako o “predtuche” teda ako o situácii, kedy niečo vieme 
bez toho, aby bolo možné vysvetliť ako alebo prečo. Intuíciu môžeme vnímať ako kombináciu minulých 
skúseností, vedomostí a podvedomého spracovania informácií. Hoci intuícia nie je vždy spoľahlivá, 
môže byť cenným nástrojom na rozhodovanie v zložitých/komplexných situáciách a prostrediach.


• Intuícia je forma myslenia, avšak nie to vedomý, analytický (logický, sekvenčný, krok za krokom, 
zdôvodniteľný) proces.


• Tri typy:


• „Heuréka fenomén“ = vhľad získaný znenazdajky, avšak po dlhom období zvažovania/štúdia. Hoci 
tento vhľad nastáva náhle, bez vedomého analytického procesu, je to v skutočnosti posledná fáza 
minulého intelektuálneho úsilia.


• Bežné odborné úsudky (napr. diagnózy, predpovede)


• Náhly úsudok bez ohľadu na odbornosť (napríklad pocit nebezpečenstva, vycítenie úmyslu iného 
človeka, veľkosť vzdialených predmetov, vytušenie ako sa cíti niekto známy atď.). Nastáva vtedy, 
keď myseľ vníma vzťah medzi dvoma myšlienkami okamžite, priamo a s takou istotou, že pre 
existenciu tohto vzťahu ne potrebuje žiaden dôkaz.



Mali by sme dôverovať 
intuícii expertov?





Sumár
• Väčšina úsudkov sa deje na nevedomej úrovni a sú produktom Systému 1. Funguje na asociáciách 

(vzorcoch), vytvára si heuristiky a zvyky. Pamätá si svoje trefy, ale často si nepamätá omyly.


• Heuristiky (mentálne skratky, inutícia) používame kvôli našim obmedzeniam, medzi ktoré patrí napr. 
obmedzená pozornosť, obmedzená výpočtová kapacita a obmedzená energia. Heuristiky sú 
automatické, činnosť prebieha mimo vedomej kontroly a často si ju ani neuvedomujeme. Naša myseľ 
má vďaka nim priestor na iné činnosti, pri ktorých je vedomé premýšľanie nutné. Heuristiky sú extrémne 
rýchle, potenciálne šetria veľa času (a nákladov) a často sú celkom spoľahlivé.


• Systém 1 ponúkne intuitívne riešenie na akúkoľvek situáciu. Ale intuícia nie je vždy správna. Intuícia nie 
je nič viac a nič menej ako rozpoznanie. Funguje dobre iba v predvídateľných prostrediach, ktoré 
ponúkajú okamžitú spätnú väzbu a možnosť rozhodnutie alebo úsudok opakovať. V iných prostrediach 
je lepšie zastaviť sa a pochybovať (napr. použiť stratégie ako “Diablov advokát” alebo “Premortem”).


• Sme náchylní preceňovať naše porozumenie svetu, a podceňovať náhodné udalosti. Najlepšie, čo 
môžeme urobiť, je kompromis: naučiť sa rozpoznávať situácie, v ktorých sú pravdepodobné chyby, o to 
viac, pokiaľ ide pri úsudku alebo rozhodnutí o veľa.


• Namiesto unáhlených záverov je často lepšie zvážiť zdroj informácií, veľkosť vzorky a posúdiť, aká veľká 
v danej situácii alebo v danom prostredí je rola náhody.


