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Číslo rozhodnutia Možnosť A Možnosť B

1 2 body s 30% pravdepodobnosťou

1 bod s 70% pravdepodobnosťou

3 body s 30% pravdepodobnosťou

0 bodov s 70% pravdepodobnosťou

2 2 body s 40% pravdepodobnosťou

1 bod s 60% pravdepodobnosťou

3 body s 40% pravdepodobnosťou

0 bodov s 60% pravdepodobnosťou

3 2 body s 50% pravdepodobnosťou

1 bod s 50% pravdepodobnosťou

3 body s 50% pravdepodobnosťou

0 bodov s 50% pravdepodobnosťou

4 2 body s 60% pravdepodobnosťou

1 bod s 40% pravdepodobnosťou

3 body s 60% pravdepodobnosťou

0 bodov s 40% pravdepodobnosťou

5 2 body s 70% pravdepodobnosťou

1 bod s 30% pravdepodobnosťou

3 body s 70% pravdepodobnosťou

0 bodov s 30% pravdepodobnosťou

6 2 body s 80% pravdepodobnosťou

1 bod s 20% pravdepodobnosťou

3 body s 80% pravdepodobnosťou

0 bodov s 20% pravdepodobnosťou



Rozhodovanie za rizika
• Ekonomické rozhodnutia takmer vždy zahŕňajú určitú neistotu výsledku. Ak nakupujete 

potraviny, často nemáte istotu o ich chuti. Kupujeme si auto bez toho, aby sme vedeli, 
ako bude fungovať alebo ako dlho vydrží, letenku bez toho, aby sme vedel, či lietadlo 
nebude meškať, kupujeme si poistenie domu kvôlu neistote spojenej s prírodnými 
živlami a investujeme do akcií bez toho, aby sme vedeli, či sa ich hodnota zvýši alebo 
zníži. V tejto prednáške sa pozrieme na niektoré dôležité dôsledky rizika.


• Skôr než začneme, je potrebné vysvetliť rozdiel medzi rizikom a neistotou. Hovoríme, že 
niekto čelí rizikovej situácii, ak vie, čo sa môže stať a aká je pravdepodobnosť rôznych 
výsledkov. Príkladom môže byť niekto, kto vsadí na hod mincou. Vie, že existuje šanca 
50:50 na to, že padne hlava alebo orol. Na druhej strane, pri situácii neistoty, človek 
nepozná niektoré z možných výsledkov alebo nepozná ich pravdepodobnosť. 


• Väčšina situácií, ktorým čelíme, sú situácie neistoty. Dokonca aj hod mincou môže byť 
ovplyvnený mnohými rôznymi spôsobmi. Modelovať situácie neistoty je však ťažšie ako 
modelovať situácie rizika. A keďže bez poznania dôsledkov rozhodnutia sa v analýze 
nedostaneme ďaleko, zameriame sa primárne na rizikové situácie.



• Predstavte si, že vám ponúknem možnosť raz si hodiť 
mincou. Ak padne hlava, vyhráte 200 EUR. Ak padne orol, 
vyhráte 100 EUR. 


• Koľko maximálne by ste boli ochotní zaplatiť za to, aby 
ste si hru zahrali?



EV = P(H)×V(H) + P(T)×V(T)


EV = 0.5×100 + 0.5×200


EV = 50 + 100


EV = 150


Zaplatili by ste za možnosť zahrať si 150 EUR?

Očakávaná hodnota 
(Expected Value)







Rizikové preferencie
• Vyhliadka (prospekt), ktorá 

poskytuje najvyššiu očakávanú 
užitočnosť, bude závisieť od 
tvaru úžitkovej funkcie.


• Človek má averziu k riziku, ak 
uprednostňuje určitú sumu 
peňazí pred riskantnou 
vyhliadkou s rovnakou 
očakávanou hodnotou. 


• Človek vyhľadáva riziko, ak v 
takejto situácii uprednostňuje 
riskantnú vyhliadku.


• Človek je rizikovo neutrálny, ak 
je medzi istou sumou a 
rizikovou vyhliadkou s rovnakou 
očakávanou hodnotou 
indiferentný (ľahostajný).



Naozaj teória očakávaného 
úžitku predpovedá dobre?

• Cítite sa rovnako dobre ako váš kamarát?


• Tu vstupuje do hry psychológia…


• Prospect Theory – Kahneman & Tversky (1979), Econometrica!























• Zatiaľ čo teória očakávaného úžitku vyhodnocuje prospekty iba z pohľadu konečných stavov a 
je preto konkávna (kvôli zákonu klesajúceho hraničného úžitku), prospektová teória hovorí, že 
ľudia vnímajú prospekty nie z pohľadu konečných stavov, ale z pohľadu zmien. 


• Ak sú prospekty ziskové, predpokladáme averziu k riziku (podobne ako teória očakávaného 
úžitku), avšak pri stratových prospektoch mnoho ľudí prejavuje opak - vyhľadávanie rizika, aby 
sa vyhli istej strate. Funkcia je tak konkávna pri ziskoch, ale konvexná pri stratách - dodatočný 
zisk teší človeka stále menej a menej, a dodatočná strata tiež bolí človeka stále menej a menej.


• Zároveň je fukncia strmšia v stratovej oblasti (asi 2x) oproti ziskovej, čo je dôsledkom averzie k 
stratám - strata bolí človeka zhruba 2x viac ako ho teší ekvivalentný zisk.


• V rámci prospektovej teórie zároveň pozorujeme nadhodnocovanie subjektívnej 
pravdepodobnosti zriedkavých javov a podhodnocovanie subjektívnej pravdepodobnosti 
častých javov. Ľudia sú tiež menej citliví na zmeny pravdepodobnosti v strede stupnice ako na 
jej okrajoch - zmena pravdepodobnosti zo 40 na 50 percent má oveľa menší efekt ako zmena z 
0 na 10 percent (efekt potenciálnej príležitosti/hrozby) alebo z 90 na 100 percent (efekt istoty).

Prospektová teória



Sklamanie a ľútosť



Averzia k stratám
• „Koncept averzie k stratám je určite najvýznamnejším príspevkom 

psychológies do behaviorálnej ekonómie,“ Daniel Kahneman


• Efekt vlastníctva


• Klam utopených nákladov


• Status quo skreslenie


• Dispozičný efekt


• Rámcovanie


• Negativity bias



Negativity bias
• Skreslenie negativity znamená, že pri rovnakej intenzite majú negatívne javy 

(napr. nepríjemné myšlienky, emócie alebo sociálne interakcie, škodlivé/
traumatické udalosti) väčší vplyv na psychický stav človeka ako neutrálne 
alebo pozitívne javy.


• Inými slovami, na správanie človeka bude mať niečo veľmi pozitívne vo 
všeobecnosti menší vplyv, ako niečo rovnako emocionálne, ale negatívne.


• Skreslenie negativity bolo pozorované v rôznych kognitívnych procesoch, 
napr:


• vytváranie si dojmov a hodnotení o niekom/niečom


• pozornosť, učenie a pamäť


• rozhodovanie za rizika



Nedostatočné vyhľadávanie 
rizika

• Predstavte si, že ste všetci manažérmi v tej istej spoločnosti. 
Každý z vás čelí nasledujúcej investičnej príležitosti.


• 50% šanca, že získate 2 milióny EUR


• 50% šanca, že stratíte 1 milión EUR


• Išli by ste do toho?


• A čo tak pozrieť sa na “big picture”?


• Čo by chcel, aby ste urobili, váš CEO?



Status quo skreslenie  
(a efekt predvolieb)

• Ak máte na výber z mnohých 
možností a nemôžete venovať 
čas a energiu ich dôkladnému 
vyhodnoteniu, alebo ak si nie ste 
istí, čo robiť, čo je najlepšie 
riešenie? Neurobiť nič. 


• Vo všeobecnosti by sme mali 
predpokladať, že ľudia sa budú 
často držať status quo, nezávisle 
na tom, či ide o hlboko 
zakorenený historický status quo, 
alebo o stav, ktorý je zvolený 
relatívne svojvoľne. Niečo zmeniť 
totiž znamená riskovať stratu.



Klam utopených nákladov
• Klam utopených nákladov (Sunk Cost Fallacy) opisuje tendenciu pokračovať v nejakom 

konaní, ak sme už do neho investovali čas, úsilie alebo peniaze, a to nezávisle na tom, 
či súčasné benefity ešte stále prevažujú nad nákladmi alebo už nie.


• Z ekonomického hľadiska sú utopené náklady také, ktoré už boli vynaložené a nemožno 
ich získať späť. Preto by nemali byť faktorom nášho súčasného rozhodovania. Je 
iracionálne používať nenavrátiteľné náklady z minulosti ako dôvod na prijatie dnešného 
rozhodnutia. Ak chceme postupovať racionálne, mali by sme brať do úvahy iba budúce 
náklady a benefity.


• Klam utopených nákladov inými slovam znamená, že robíme iracionálne rozhodnutia, 
pretože zohľadňujeme iné veci ako iba aktuálne alternatívy. Omyl ovplyvňuje mnoho 
rôznych oblastí nášho života, a vedie k suboptimálnym výsledkom - napr. rozhodnutie 
zostať s partnerom, aj keď sme nešťastní, pretože sme do neho už investovali roky 
života, alebo rozhodnutie pokračovať v renovácii starého domu (keďže sme už 
investovali) aj keď by bolo lacnejšie kúpiť si nový. 


• https://www.theguardian.com/money/1999/nov/26/workandcareers1

https://www.theguardian.com/money/1999/nov/26/workandcareers1


Efekt vlastníctva
• Efekt vlastníctva v podstate hovorí, že ľudia majú 

tendenciu vložiť viac úsilia do toho, aby si ponechali 
niečo, čo už vlastnia, ako do úsilia to isté získať.


• Efekt vlastníctva sa dá dobre vysvetliť pomocou 
prospektovej teórie, ktorá predpokladá, že pozorovanú 
asymetriu spôsobuje averzia k strate.


• Efekt môžeme ukázať prostredníctvom oceňovania - 
maximálna ochota ľudí zaplatiť (willingness to pay) za 
nadobudnutie predmetu je zvyčajne nižšia ako 
najmenšia suma, ktorú sú ľudia ochotní 
prijať (willingness to accept), aby sa tohto predmetu 
vzdali. A to aj v prípade, že k predmetu nemajú žiaden 
vzťah a získali ho doslova pred pár minútami. 


• Druhým spôsobom ako efekt ukázať, je použiť 
mechanizmus výmeny - ľudia, ktorí daný predmet 
vlastnia sa zvyčajne zdráhajú vymeniť ho za iný 
predmet podobnej hodnoty.







Averzia k strate a 
manažment zmeny



Averzia k strate a 
manažment zmeny

• Aby v organizácii mohla prebehnúť výrazná zmena, musia sa zmeniť všetci jednotlivci. 
To znamená, že na to, aby sme ovplyvnili zmeny v našich organizáciách, podnikoch a 
komunitách, musíme najprv pochopiť, ako ovplyvniť zmenu u jednotlivca.


• Uvedomenie si dôvodov na zmenu - malo by byť cieľom alebo výsledkom rannej 
komunikácie súvisiacej s organizačnou zmenou.


• Túžba zapojiť sa a podieľať sa na zmene - je cieľom alebo výsledkom sponzorstva a 
manažmentu konfliktu/odporu.


• Vedomosti o tom, ako sa zmeniť - sú cieľom alebo výsledkom školení a koučingu.


• Schopnosť realizovať alebo implementovať zmenu na požadovanej výkonnostnej 
úrovni - je cieľom alebo výsledkom ďalšieho koučovania, praxe a času.


• Posilňovanie spôsobom, ktorým zmena ostane trvalá - je cieľom alebo výsledkom 
merania osvojenia, nápravných opatrení a ocenenia úspešnej zmeny.




