
Ako ľudia sme príliš závislí od prvej 
informácie, ktorú dostaneme. Pri 
vyjednávaní o cene má vždy výhodu 
ten, kto nastaví prvú sumu a tým určí 
mantinely. Snažte sa prvú informáciu 
vo svojom rozhodovaní potlačiť.

Dostupnosť
Ľudia nadhodnocujú hodnotu im 
dostupnej informácie a skúsenosti. 
Napríklad pravdepodobnosť, že ich 
niekto zavraždí, považujú na základe 
správ v médiách za vyššiu, než reálne 
je, keďže v správach je vraždám 
venovaná väčšia pozornosť.

Skupinovosť
Čím viac ľudí si myslí tú istú vec, tým 
je vyššia pravdepodobnosť, že si 
tento názor osvojíte. Jedná sa o silný 
skupinový efekt. Príkladom sú módne 
trendy. Aj preto dnes toľko mužov 
nosí bradu.

Kotvenie

Rozhodnúť sa nie je jednoduché. Ak 
sa však človek už rozhodne, má 
potom tendenciu svoje rozhodnutie 
racionalizovať a veľmi selektívne 
obhajovať. Asi preto existujú ľudia, 
ktorí tvrdia, že Multipla je pekné auto.

Obhajovanie
Snaha vidieť súvislosť v náhodných 
situáciách. Ak vám ráno nezazvoní 
budík a potom vám ešte ujde 
autobus, neznamená to, že v ten deň 
nemáta investovať na burze, lebo 
nebudete mať šťastie.

Domýšľavosť
Názor si často vytvoríme bez dostatku 
informácií. Náš mozog potom 
dohľadá informácie tak, aby nenaruši-
li naše predstavy. Napríklad si oveľa 
menej zapamätáte z článku, s ktorým 
nesúhlasíte, ako z článku prezentujú-
ceho vám blízky pohľad.

Schvaľovanie

Ignorujeme nebezpečné alebo 
nepríjemné informácie. Vieme, že 
môžu prísť a snažíme sa im vyhnúť. 
Podľa výskumu investori v čase krízy 
kontrolujú hodnotu svojich investícií 
až o 50% až 80% zriedkavejšie.

Hlava do piesku
Bolesť zo straty je pre nás väčšia ako 
radosť zo zisku. Za stratu považujeme 
aj premeškané šance. Napríklad 
časovo obmedzené akcie nás 
nachytajú preto, že sa bojíme straty 
výhody plynúcej zo zľavy.

Strach zo strát
Chýb ľudskej mysle je mnoho a v 
rôznej miere im čas od času prepad-
neme všetci. Hlavnou chybou je však 
pohodlnosť používať kritické 
myslenie na odhaľovanie chýb v 
našom uvažovaní.

Pohodlnosť myslenia

www.kritickemyslenie.sk


