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THE OUTCOME BIAS

Neposuzujte nikdy žádné rozhodnutí 

podle toho, jak dopadlo

Jeden malý myšlenkový experiment. Představme si, že na burze 
spekuluje milion opic. Nakupují a prodávají akcie jako divé, ale 
samozřejmě zcela náhodně. Co se nestane? Po roce bude zhru-
ba polovina opic díky svým investicím v zisku, druhá polovina 
bude tratit. I v dalším roce půlka té opičí tlupy v součtu získá a ta 
druhá půlka bude v minusu. A  tak pořád dál. Po deseti letech 
zůstane asi tisíc opic, které své akcie vždy dobře investovaly. Po 
dvaceti letech to bude právě jedna opice, co investovala vždy 
správně – bude z ní miliardářka. Nazvěme ji „opicí na špici“.

Jak zareagují sdělovací prostředky? Ve snaze přijít na kloub 
tomu, v  čem tkví tajemství úspěchu toho opa, začnou zvíře 
všichni rozebírat. A důvody se najdou. Možná ona opice jídává 
víc banánů než ty ostatní nebo sedává v jiném rohu klece. Také 
třeba ručkuje větvovím hlavou napřed anebo dělá při hledání 
vší dlouhé pauzy vhodné k přemýšlení. Nějaký recept na úspěch 
přece musí mít, no ne? Jak by jinak ten op mohl podat tak oslňu-
jící výkon? Že by někdo, kdo dlouhých dvacet let vždycky sázel 
správně, byl pouhá tupá opice? To není možné!

Celá opičí historka ozřejmuje náš sklon hodnotit rozhodnutí 
na základě výsledků, a nikoliv na základě toho, jak jsme k nim 
dospěli. Je to myšlenková past známá i jako omyl dějepravců. Kla-
sickým příkladem je napadení Pearl Harboru Japonci. Měla se 
ta vojenská základna evakuovat, nebo ne? Z dnešního pohledu 
zcela jistě ano, neboť existovala celá řada indicií, že se útok bez-
prostředně přiblížil. Jenže tyto signály jsou tak křišťálově jasné až 
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při pohledu do minulosti. Tehdy, v roce 1941, se to jen hemžilo 
protichůdnými indiciemi. Jedny potvrzovaly, že se něco chystá, 
jiné to vyvracely. Abychom mohli zhodnotit kvalitu tehdejšího 
rozhodnutí (zda evakuovat, nebo nikoli), museli bychom se pře-
nést do té doby a odfi ltrovat veškeré informace, jež vyšly najevo 
dodatečně – především však samotnou skutečnost, že byl Pearl 
Harbor skutečně napaden.

A  jiný myšlenkový experiment. Máme posoudit, jak dobře 
operují tři kardiochirurgové. Každého chirurga necháme pro-
vést pět těžkých operací. Pravděpodobnost úmrtí při takovém 
zásahu se během let ustálila na 20 %. Konkrétní výsledek vypadá 
takto: Chirurgovi X nezemře žádný z  pěti pacientů. Chirurgo-
vi Y zemře jeden. Chirurg Z zaznamená dokonce dvě úmrtí. Jak 
ohodnotíme výkony oněch tří chirurgů? Pokud to cítíte jako vět-
šina lidí, budete za nejlepšího chirurga považovat X, pak bude 
následovat pan Y a chirurg Z bude označen za nejhoršího z těch 
tří. Jenže právě tím jste sedli na lep klamu soustředění na výsle-
dek. Už asi tušíte proč. Náhodně vybraný vzorek je příliš malý, 
a výsledek tudíž nemá žádnou vypovídací hodnotu. Jak tedy tyto 
tři chirurgy posoudit? Patřičně zhodnotit můžeme dané lékaře 
jen v případě, že rozumíme jejich řemeslu a pozorně jsme sle-
dovali jak přípravy na operaci, tak její průběh. Jde o to, že pak 
posuzujeme proces, nikoliv výsledek. Nebo zadruhé dosáhne-
me objektivnějšího posouzení tím, že budeme sledovat větší 
vzorek: sto nebo tisíc operací. Problému příliš malého počtu 
vzorků se dotkneme i  v  jedné další kapitole. Nyní nám posta-
čí, když pochopíme, že průměrnému chirurgovi nezemře s 33% 
pravděpodobností nikdo, s  41% pravděpodobností mu zemře 
jeden člověk a s 20% pravděpodobností mu přijdou při opera-
ci o život dva pacienti. Posuzování těch tří chirurgů na základě 
jejich výsledků by nebylo jen projevem nedbalosti, ale i nedo-
statku etiky.
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Shrnuto a podtrženo: Neposuzujte nikdy žádné rozhodnutí 
jen na základě výsledku. Špatný výsledek automaticky nezna-
mená, že i dané rozhodnutí bylo chybné – a naopak. Než si na-
dávat za nějaké rozhodnutí, které se ukázalo jako chybné, nebo 
než si gratulovat za něco, co se vydařilo třeba díky pouhé shodě 
náhod, bychom si raději měli znovu projít důvody, proč jsme se 
rozhodli, jak jsme se rozhodli. Byly ty důvody rozumné a pocho-
pitelné? Pak uděláme jen dobře, když budeme i  příště jednat 
stejně. Navzdory tomu, že jsme posledně měli smůlu.


