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Nechte Se sníst mouchami. I\ěkdy
0 psychologii se s oblibou íkává,
že začíná b't zajímavá, ažkdyž
p estává b'Ít intuitivní. A p esně

ze stejného d vodu je zajímavá
i kniha šv' cara Rolfa Dobeliiho
Pasti v myšlení a jak do nich

nespadnout.

de totiž o publikaci, která p ináší
zatím nej plnější do češtiny p elo-
ženou sbírku nejruznějších myš-
lenkov1ich klamťr, iluzí a nevyvá-
žeností (biasťr). A to i p esto, Že

by se dala bezpochyby najítještě ada dal-
ších podobnych p ípad . o kteqch se au-
tor nezmi uje (intermitentní podmi ová-
ní. relativní frustrace. tradiční psychické
obrany a jiné podobné záleŽitosti).

Chce-li kdokoli b t dobr;m psycholo-
gem, musí umět diagnostikovat tyto iluze
nejen u lidí kolem sebe, a1e samozŤejmě
p edevším u sebe samotného. To se nedá
objevit intuicí či empatií, to člověk musí
prostě natrénovat.

Proč aie vlastně s těmito záludnosti lid-
ského myšlení neustále žijeme, denně se
s nimi potkáváme a jsme k nim p itom sle-
pí? Dobelli opírá vysvětlení většiny objas_

ovan1 ch klamťr o evoluční p irozenost
člověka: uvažujeme chybně, pr'otože se to
našim p edkrim kdysi notně vyplácelo. Jen-
Že svěl se hodně změnil. a tak se V mno-
h1ich situacích dnes naopak vypláciuvažo-
vatjinak.
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Ekonom na ledové ploše
Pasti v myšlení jsoll sbírkou 52 novino'
v ch članku - což jim proprijčuje znač-
nou čtivost _ za nimiž následuje vysvětlu-
jící kÓmentá a doslov. Možná je proto
lepší číst fuhle brožuru odzadu _ a s per:
spektivou, kterou čtena obdrží v komen-
tá i' pak pistupovat i k jednotliv1m p í-
kladťtm.

P es všechnu uŽitečnost má však kniha
i své zjevné slabiny. Autorje tottžvzdélá-
ním ekonom, nikoli psycholog. Protože
však většinu p íkladri vybírá právě ze situa-
cí na pomezí ekonomie a psychologie, je
jeho ptáce nepochybně požehnáním
pÍo pro studenty obou oboru, Jakmile se
ale Dobelli pouští na pole čisté psycholo-
gie, ocitá se rychle na tenkém ledě' A ně-
kdyjeho v1 vody svědčí o tom, že nepocho-
pil podstatu popisovaného jevu, nebo ne-
zná další souvislosti či teorie z oboru.

Nap íklad podle autora pqi ,jednou ze
sih1ich stránek investora George Sorose
je to, že zcela postrádá kognitivní ďsonan-
ci' Dokáže během vte iny naprosto změ-
nit názot a necítí se p i tom nijak trapně".
Jenže s tím' jak člověk rychle mění názo_
ry azda se p i tom cítí trapně, nemá bohu-
žel kognitivní disonance nic společného.
Je tedy docela dob e možné' že kognitivní
disonance funguje Georgi Sorosovi stejně
jako ekněme metabolismus kyseliny cit-
ronové'

Až na v jimky také nedává Rolf Dobel-
li ptlpisované iluze do souvztažnosti, tak-
že hloubaqÍ čtena musí sám dom1išlet,
proč vlastně exishrjí i zcela protichridné
klamy. Je to podobné jako s p íslovími ,'rnl_
četi zlato" versus ,'líná huba holé neštěstí".
P i těchto rivahách čtenái pomliže,když si
uvědomí, že kJamy maji zpravidla kompen-
zační funkci a často proto najdeme jejich
protikladn1 par. Máme proto nap íklad vy-
vinuté risporné mechanismy, které nás
chrání' abychom nepl1tvali energií; když
ale začneme usilovat o dosažení cíle, pohá-
ní nás jiná iluze, která notně p ispívá
k tomu, abychom započaté projekty dota-
hovali do konce i za cenu jistého p1 tv6ni,
tedy pop ení risporn1 ch tendencí.

To je v evolučním v voji zce|abéžny
jev. Nap íklad ženy by pot ebovďy pro
vzp ímenou chrizi malou rízkou pánev,
ďe pro rození lidsk1y'ch mláďat s velkou

hlavou naopak pánev velkou a širokou.
Tedy pomocí rimftí na dlouh ch pěších
cestách versus mrtí p i porodu se těŽce
a bolestně hledá evoluční kompromis.
O těchto kompromisech autor nepíše' Po-
kud si občas uvědomí, žejedenjeho člá_
nek popírá druhy, vysvětluje to ad hoc.
Proto je lepší' když se čteniá.i budou sami
aktivně snažit tyto protichridné klamy
identifikovat a také pak najít vysvětlení,
proč existují a proč se lidem v evoluční
historii vyplácely. Proč nap íklad jakoje-
dinci pokud moŽno odnrítiíme riz1ko, za-
tímco ve skupině jej naopak relativně
ochotně podsfupujeme? K čemu to je či
bylo dobré?

Nedělat nic
ProtoŽe sejako psycholog věnuji p evážně
rozvod m (jež jsou situací, která p ináší
vyslovenou pokladnici klamri a iluzí), vy-

bavovaly se mi p i čtení knihy samovolně
p ík1ady z praxe. Nap íklad plzení zakaž-
dou cenu něco udělat, dojde_li k nevě e.
Když ženu podvádí partner, není to pro ni
samoz ejmě nic dobrého, ďe to ještě ne-
znamená, že je pro ni v hodné se rozvést
ablá,zntvě zadhžit, aby jej mohla vyplatit
ze společného bytu' Puzení k akci byvá
sice palčivé' ďe zdaleka ne vždyje pro člo-
věka prospěšné. Často se vyplácí naopak
nedělat nic, i kdyžje tojaksi proti naší p i-
rozenosti.

Pastiv myšlenijsou velmi zručně napsa_
nou populárně-naučnou knihou' kterou lze
s klidn m svědomím k p ečtení doporučit
všem. Je totiž velmi pravděpodobné, Že dr-
tivou většinu lidí dokáže tahle brožura
když ne poučit, pakjistě alespo pobavit.
Zaleži na tom, s jak1 m nasazením ji kdo
bude číst a jak moc ji bude ochoten dále
promyšlet.
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Pastl v myšlení ajak do nich
nespadnout.
52 omyl v myšlení, které zkuste
p enechatostatním
nolf Dobelli
V p ekladu olgy Richterové
vydalo nakladatelství Wolters Kluwer,
Praha 2012, 256 stran.
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