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Úvod do problematiky veřejných politik 

 

Veřejná politika je, ve své nejširší definici, „cokoliv, co se vláda 1 rozhodne činit nebo nečinit“  

(Dye, 1972, p. 2). V ideálním případě vláda činí za účelem zvýšení blahobytu občanů, kterým vládne. 

Dalo by se tedy zjednodušeně říci, že vláda má k občanům rodičovský vztah – stejně jako rodiče svým 

dětem, i vláda svým občanům říká, co mohou a nemohou, co by měli a neměli, a co nastane, pokud se 

jejími doporučeními a radami nebudou řídit. Protože teorie státu a vládnutí sahá do doby, kdy nebyla 

genderová rovnost tématem, vžil se pro tento přístup vlády pojem paternalismus (odvozeno  

z latinského pater, tedy otec). 

 

Míra zapojení státu do života občanů je předmětem diskuzí již po několik století. Na konci 18. století  

a v průběhu 19. století začal sílit názor, že vláda by se měla chovat paternalisticky pouze v některých 

situacích. J.S. Mill ve své knize On Liberty poznamenal, že „jediným účelem, za kterým může být síla 

oprávněně použita na jakéhokoliv člena civilizované společnosti proti jeho vůli, je zabránění způsobení 

újmy druhým. Jeho vlastí dobro, fyzické nebo psychické, není dostatečným důvodem. Nikoho nelze do 

něčeho nutit či mu v něčem zabraňovat jen proto, že je to pro něj lepší, protože ho to udělá šťastnějším 

nebo proto – že podle názorů druhých – by to bylo moudré nebo dokonce správné (…) Jediná situace, 

ve které by se měl jedinec přizpůsobovat společnosti je ta, která zahrnuje jiné lidi. V situaci, ve kterých 

jde pouze o jedince samotného, je jeho nezávislost absolutní. Co se týká jeho vlastního těla a mysli, je 

jedinec svrchovaný.“ (Mill, 1867). Závěr z této úvahy, tedy, že pokud není působena škoda ostatním, 

láda nemůže vykonávat nad lidmi moc, je známý jako Mill’s Harm Principle nebo také ‚princip svobody‘.  

 

Moderní ekonomie má své základy v Millově předchůdci, Adamu Smithovi a jeho knize Pojednání  

o podstatě a původu bohatství národů (1776). V této knize Smith představil koncept, kterému se dnes 

říká „neviditelná ruka trhu“. Smith uvažuje o tom, že lidé primárně nesledují zájmy druhých, ale své 

vlastní. Protože každý zná své potřeby a možnosti nejlépe, může poskytovat ekonomickým trhům, 

skrze ceny, nejlepší informace o své poptávce a nabídce. Touto „neviditelnou rukou“ jsou trhy 

přirozeně udržovány v rovnováze, a tedy funkční. Neviditelnou ruku pak nelze nahradit žádnými 

výpočty (socialističtí plánovači se o to neúspěšně pokoušeli ve 20. století), jednoduše proto, že žádný 

úředník nezná potřeby občanů lépe než oni sami. 

 

Adam Smith touto brilantní úvahou položil základy modernímu liberalismu, avšak některé jeho úvahy 

musely být později revidovány v reakci na problematiku tržních selhání. Aby neviditelná ruka fungovala 

a trhy byly efektivní, musí být splněny tří předpoklady; spotřebitelé a výrobci musí být schopni  

 
1 Pojem „vláda“ je v tomto textu používán jako překlad anglického „government“, tedy k označení skupiny lidí, 
kteří mají pravomoc rozhodovat o dění v zemi nebo územních samosprávách.  
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(1) přistupovat k informacím, (2) tyto informace vyhodnocovat a následně (3) na základě takto 

vyhodnocených informací jednat (Bennett et al., 2010). Neoklasická ekonomie zná tři základní situace, 

ve kterých neviditelná ruka selhává a je třeba jí pomoci, typicky ze strany státu a za pomoci regulace. 

Jedná se (a) negativní externality (výrobce uvaluje část nákladů na ostatní), (b) monopolní postavení 

(výrobce je v pozici, kdy si může účtovat vysoké ceny a nemá motivaci inovovat) a (c) informační 

asymetrii (výrobce má o trhu lepší informace než spotřebitelé). Pokud se vrátíme ke zmíněnému 

principu svobody, pak podle něj má vláda právo v těchto situacích zasahovat, protože ve všech třech 

případech dochází k poškozování ostatních. 

 

Tato klasická tržní selhání mají svůj původ výhradně ve způsobu, jakým trhy fungují. Pokud se však 

zamyslíme nad zmíněnými předpoklady (1-3), může tržní selhání nastat také v důsledku toho, jakým 

způsobem lidé získávají, zpracovávají a vyhodnocují informace. 

 

Teorie lidského rozhodování 

 

Zhruba do 50. let 20. století standardní ekonomie ignorovala aspekt lidského rozhodování a na kritiku 

ze strany psychologů odpověděla tzv. F-twistem, tedy tvrzením Miltona Friedmana, že i přesto,  

že ekonomické modely (v té době založené na Teorii očekávaného užitku a konceptu Homo 

economicus) mají zjevně špatné předpoklady (tj. neberou v potaz lidskou psychiku), poskytují tyto 

modely překvapivě přesné predikce (Camerer, 1999). Důvodem, proč by špatné předpoklady neměly 

být problém byl takový, že ekonomie v tu dobu zkoumala především makroekonomické agregáty (např. 

HDP) a mělo se za to, že díky normálnímu rozdělení lidských vlastností se extrémní rozhodování na 

obou koncích distribuce „vykrátí“ a zkoumaný agregát tak zůstane neovlivněn. Příkladem by byla 

diskuze, zdali hladoví a najezení jedinci nakupují jinak – neoklasický ekonom by předpokládal,  

že v průměru bude stejně hladových jako najezených, a tedy, že tuto proměnou můžeme pominout. 

Od 50. let však začaly sílit hlasy některých ekonomů, např. Herberta Simona a Maurice Allaise, kteří 

poukazovali na určité „nepravidelnosti v rozhodování“, které standardní teorie neuměla uspokojivě 

vysvětlit. Ekonomům té doby se ještě nějakou dobu dařilo odbývat tyto připomínky příslovečnou 

výjimkou potvrzující pravidlo. V 70. letech se však D. Kahnemanovi a A. Tverskymu podařilo publikovat 

dva články, které znamenaly změnu v uvažování o ekonomickém rozhodování.  

 

V prvním z článků s názvem Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases (Tversky and 

Kahneman, 1974) představili autoři koncept lidského rozhodování za podmínek nejistoty, který založili 

na předpokladu, že lidé podléhají různým kognitivním omezením. Kahneman a Tversky navrhovali,  

že aby lidé byli schopni činit dobré rozhodnutí v omezeném čase a s omezenými informacemi, vytvořili 

si přibližná pravidla (které nazvali heuristiky). Tyto heuristiky jsou podle autorů většinou užitečné, ale 

občas vedou k systematickým chybám v rozhodování. Chybu v důsledku špatného použití heuristiky 

nazvali kognitivní bias. Jedno z těchto pravidel je např. heuristika dostupnosti, kterou lidé využívají při 

posuzování pravděpodobnosti pozorovaných jevů. Podle této heuristiky lidé vnímají jako 
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pravděpodobnější ty jevy, které jim rychleji vytanou na mysli. Příkladem může být posuzování 

bezpečnosti letecké dopravy – v případě leteckého neštěstí jsou lidé vystaveni intenzivnímu 

mediálnímu pokrytí, které v lidech vyvolá dojem, že letecké katastrofy jsou poměrně běžné. V důsledku 

toho se pak mohou lidé rozhodnout cestovat radši autem nebo vlakem, což je však statisticky mnohem 

nebezpečnější než letecká doprava. 

 

Druhý článek, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk (Kahneman and Tversky, 1979), 

představuje ucelenou ekonomickou teorii, která do rozhodování jednotlivců za podmínek rizika 

zahrnuje také dva hlavní psychologické faktory. Zaprvé, autoři zjistili, že lidé při posuzování rizika 

systematicky nadhodnocují malé pravděpodobnosti a podhodnocují velké pravděpodobnosti. Zadruhé, 

lidé mají zhruba 2x menší užitek ze zisku, než je neužitek ze ztráty o stejné hodnotě (zjednodušeně, 

abychom kompenzovali psychickou újmu ze ztráty 100 Kč, musíme najít minimálně 200 Kč). Za tuto 

teorii získal Daniel Kahneman v roce 2002 Nobelovu cenu za ekonomii. 

 

Na začátku 90. let začala polemika, zdali je program heuristik a biasů založený na reálných 

předpokladech, zdali je podepřen dostatečně pevnou metodologií a zdali je takový systém přemýšlení 

ekologicky validní (tj. zdali je reálné, aby se takový systém uvažování u lidí vyvinul) (Cosmides a Tooby, 

1996; Gigerenzer, 1991, 1996; Gigerenzer et al., 1991). Protože tato diskuze není předmětem této 

studie, lze konstatovat, že i přes některé (a potencionálně závažné) problémy zmíněných studií, 

Kahneman a Tversky změnili přístup ekonomů k lidskému rozhodování. Ukázali totiž, že za jistých 

okolností nelze předpokládat „vykrácení“ lidských vlastností, protože se rozhodnutí budou 

systematicky objevovat pouze na jedné straně distribuce. Tento proud začleňující poznatky 

z psychologie do ekonomických teorií později získal označení behaviorální ekonomie. 

 

Vrátíme-li se ke třem předpokladům efektivního fungování trhu pak vidíme, že behaviorální biasy 

mohou být považovány za čtvrtý typ tržního selhání, protože mohou člověku bránit ve správném 

získávání informací, v jejich objektivním posuzování i v zachování se podle takto získaných  

a vyhodnocených informací (Bennett et al., 2010). Například, pokud si lidé v důsledku tzv. preference 

současnosti (present bias) nespoří na důchod, otevírá se prostor k paternalismu. 

 

Na tomto místě je vhodné zmínit, že paternalismus může nabývat několika podob. První rozlišení lze 

učinit podle toho, jestli se paternalismus zaměřuje na prostředky (means) nebo výsledky (ends). Druhé 

rozlišení lze učinit podle toho, zdali paternalismus používá měkká (soft) nebo tvrdá (hard) opatření. 

Paternalismus zaměřený na výsledky většinou používá tvrdá opatření – pokud nechceme, aby lidé 

kouřili (výsledek), zavedeme vysokou spotřební daň (tvrdé opatření). Naopak paternalismus zaměřený 

na prostředky většinou využívá měkká, motivační, opatření – pokud nechceme, aby lidé kouřili, 

vytiskneme na krabičky varování a nepříjemné obrázky (měkké opatření). Očividným rozdílem mezi 

měkkým a tvrdým paternalismem je, že měkký paternalismus zachovává možnost volby a jako takový 

neodporuje principu svobody (Sunstein, 2014). 
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Libertariánský paternalismus a Nudge 

 

Formou měkkého paternalismu zaměřeného na prostředky je také tzv. libertariánský paternalismus 

(Thaler a Sunstein, 2003). Tento přístup využívá modifikaci tzv. architektury rozhodování neboli 

kontextu či prostředí, ve kterém se lidé rozhodují. Pro lepší představu si můžeme pomoci příkladem, 

ve kterém se ocitneme v pozici úředníka, který má za úkol zvýšit počet lidí, kteří se registrují do registru 

dárců orgánů. Máme několik možností, jak toho dosáhnout. Můžeme se pokusit prosadit zákon, který 

učiní dárcovství povinné. Můžeme také poskytnout slevu na daních lidem, kteří se zaregistrují. Nebo 

můžeme spustit celostátní kampaň, které se bude snažit lidi přesvědčit k registraci. První opatření je 

velice tvrdý paternalismus, který vylučuje možnost volby. Další dvě řešení jsou potom potenciálně 

velice nákladná. Další možností je, že provedeme jednoduchou úpravu formuláře, který člověk musí 

vyplnit např. při žádosti o řidičský (nebo občanský) průkaz. Na tomto formuláři by přibyla kolonka 

„Přihlášení do registru dárců orgánů“ a pod ní by bylo napsáno „Zaškrtněte toto políčko, pokud se 

NECHCETE stát dárcem orgánů“. Ze studií lidského rozhodování totiž víme, že lidé mají tendenci volit 

to, co pro ně bylo předvybráno. 

 

Takové změně by se říkalo „pošťouchnutí“. Jak takové pošťouchnutí má vypadat a co musí splňovat 

definoval Thaler se Sunsteinem ve své knize z roku 2008, Nudge: Improving Decisions about Health, 

Wealth, and Happiness (slovo “nudge” v angličtině znamená právě šťouchnout nebo postrčit): 

„Pošťouchnutí je jakákoliv úprava architektury rozhodování, která předvídatelně ovlivňuje lidské 

chování, a to bez toho, aby zakazovala jakékoliv jiné možnosti nebo zásadním způsobem měnila jejich 

ekonomické pobídky. Abychom intervenci mohli považovat za pošťouchnutí, musí být jednoduché  

a levné se jí vyhnout.“ (Thaler and Sunstein, 2008). Naše změna formuláře by se tak splňuje všechny 

požadavky dané touto definicí – lidé, kteří se z jakéhokoliv důvodu nechtějí přihlásit do registru dárců 

orgánů, mohou velmi jednoduše a s minimálními náklady tomuto přihlášení zamezit. 

 

Bylo by však mylné domnívat se, že behaviorální veřejné politiky (tedy aplikace poznatků o lidském 

chování do veřejných politik) je pouze pošťuchování. Pošťuchování je pouze nástroj v podobě 

jednoduché a mnohdy levné intervence, která ovlivňuje lidské chování – jedná se tedy o výstup 

procesu tvorby veřejných politik. Behaviorální poznatky (tedy poznatky o lidském chování) jsou na 

druhou stranu spíše vstupem do procesu tvorby veřejných politik a mohou poskytnout informace nejen 

pro pošťuchování, ale také pro tradiční formy regulace.  (Behavioural Insights and Public Policy, 2017). 

Vrátíme-li se k příkladu s přihlášením do registru dárců orgánů, behaviorální poznatky poskytnou 

informační vstup v podobě odhalení (většinou psychologické) důvodů, z jakých se lidé do registrů 

nezapisují. Tyto informace pak mohou být využity pro vytvoření intervence – ať již se jedná  

o behaviorální intervenci v podobě pošťouchnutí (např. úprava nastavení výchozí možnosti) nebo 

klasickou regulaci například v podobě vytvoření dodatečných ekonomických pobídek (např. kdo není 

přihlášený do registru dárců orgánů, nemůže sám přijmout transplantovaný orgán). 
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Taxonomie BVP 

 

Behaviorální veřejné politiky lze rozdělit do tří kategorií. První kategorií jsou behaviorálně testované 

politiky, druhou kategorií jsou behaviorálně informované politiky a třetí kategorií jsou behaviorálně 

kompatibilní politiky. 

 

(1) Behaviorálně testované politiky jsou politiky, které byly před svým zavedením testovány  

či škálovány na základě výsledků (za tím účelem uspořádané) behaviorální studie. Taková studie může 

být uspořádána buď v experimentální laboratoři či v terénu. Experimentální laboratoř (místnost plná 

počítačů, které jsou odděleny zástěnami tak, aby se účastníci studií neovlivňovali) se většinou využívá 

pro otestování základních konceptů, které se testují řádově na nižších stovkách subjektů (v rámci ČR 

tuto laboratoř provozuje například Centrum behaviorálních experimentů (CEBEX)). Taková studie může 

například zodpovědět otázku, zdali úprava nastavení výchozí možnosti bude mít v daném kontextu 

nějaký vliv na lidské rozhodování. V terénním experimentu (Randomised Control Trial (RCT)), který se 

využívá k testování řádově tisíců subjektů, se poté ověří, zdali základní koncept (v našem případě 

změna nastavení výchozí možnosti) má vliv na rozhodování lidí v běžném životě. Pokud je ověřeno,  

že koncept funguje, je pak zaveden plošně ve formě veřejné politiky. Výsledkem samozřejmě může 

také být, že koncept nefunguje vůbec, či, že funguje pouze částečně a je ho potřeba před plošným 

zavedením ještě upravit. 

 

Tento přístup je samozřejmě extrémně výhodný a efektivní v tom, že jsou zaváděny pouze takové 

veřejné politiky, které prokazatelně fungují tak, jak bylo zamýšleno. Nikoho asi nepřekvapí, že v jiných 

oblastech – jako je například stavební inženýrství – je testovaní naprosto nezbytným krokem ve 

stavebním procesu. Málokdo si asi umí představit, že bude postaven most, který nejdříve nebude 

vystaven simulacím například silného větru či zemětřesení. V oblasti veřejných politik je to však běžnou 

praxí – regulace jsou zaváděny mnohdy bez jakékoliv znalosti toho, jaký budou mít účinek a jak ovlivní 

životy lidí, kterých se týkají. Snad je to proto, že jako lidé výborně rozumíme kauzálním vztahům 

v materiálním světě (příčina – následek; diletantsky postavený most se zřítil – smrt lidí), ale dělá nám 

problém rozumět vztahům, které jsou komplikovanější (příčina – mediátor(y) – následek; diletantsky 

vytvořená veřejná politika – ztráta zaměstnání, ztráta finančních prostředků – smrt lidí). Na tvůrce 

veřejných politik by však neměly být kladeny o nic menší nároky než na stavaře, lékaře, atp. 

 

(2) Behaviorálně informované politiky jsou politiky, které byly navrženy na základě rešerše existující 

behaviorální literatury (tj. evidence-based), ale nebyly explicitně testovány pomocí speciálně 

navrženého experimentu. To byl příklad směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech 

spotřebitelů (Consumer Rights Directive) z roku 2014, která zakázala předem zaškrtnuté boxy při 

nakupování zboží na internetu. Tato opt-out praktika byla hojně využívána mimo jiných leteckými 

společnostmi, které zákazníkům k letence „předzaškrtnuli“ také některé další doplňkové produkty, 

jako například pojištění či prioritní odbavení. Pokud zákazník tyto produkty aktivně „neodškrtnul“, 

nakoupil je spolu s letenkou. Na tomto příkladu je patrné, že behaviorální poznatky nevedli k vytvoření 
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pošťouchnutí, ale přímo k „tvrdé“ regulaci. Evropská komise toto opatření nikterak předem 

netestovala, protože dostupná literatura byla považována za natolik přesvědčivou, aby podpořila 

zavedenou veřejnou politiku. 

 

(3) Behaviorálně kompatibilní politiky jsou politiky, ve kterých lze identifikovat behaviorální poznatky, 

nicméně tyto politiky nebyly explicitně vytvořeny na základě rešerše existující literatury či na základě 

experimentálně získaných dat. S trochou nadsázky tak lze říci, že tyto politiky „náhodou“ obsahují to, 

čemu dnes říkáme behaviorální poznatky. Na tomto místě si možná leckdo pomyslí, že „dlouho před 

tím, než behaviorální ekonomie měla své jméno, v marketingu to bylo používáno – např. nabídky ‚tři za 

cenu dvou‘ nebo odložené splátky se staly populárními, protože fungovaly, a nikoliv protože marketéři 

dělali vědecké studie“ (Welch, 2010). Na tomto tvrzení je nepochybně kus pravdy, nicméně je třeba si 

uvědomit, jaký proces vedl k tomu, že „to fungovalo“. Zatímco marketéři spoustu ze svých „triků“ 

objevili metodou „pokus-omyl“ (a nakonec velké množství konzultačních společností stále funguje na 

základě aplikace tzv. „best-practice“, tedy řešení, které se ukázalo být v minulosti funkčním), 

behaviorální vědy přinesly cestu, kterou lze systematicky analyzovat procesy ovlivňující lidské chování, 

a to pomocí pozorování a experimentování (Behavioural Insights and Public Policy, 2017). Tento 

systematický přístup tedy umožnil aplikovat efektivní a ověřené řešení v časovém horizontu několika 

měsíců. 

 

 

Frameworky pro tvorbu behaviorálních veřejných politik 

 

Pro jednodušší formulaci návrhů behaviorálních veřejných politik byly vytvořeny frameworky, které 

systematicky pokrývají významné koncepty ovlivňující lidské rozhodování v prostředí veřejného života. 

 

Dva hlavní frameworky jsou MINDSPACE (2010) a EAST (2014). Obě slova jsou akronymy složené 

z prvních písmen zmíněných konceptů. V případě MINDSPACE to je Messenger, Incentives, Norms, 

Defaults, Salience, Priming, Affect, Commitment, a Ego. V případě EAST pak Easy, Attract, Social, 

Timely. Všechny tyto koncepty jsou přeloženy a blíže popsány v následujících dvou tabulkách.  

 

MINDSPACE 

Messenger Poslíček Lidé jsou ovlivňováni těmi, kteří jim komunikují informace 

Incentives Pobídky Reakce na pobídky jsou často ovlivňovány heuristikami  
a kognitivními biasy a jsou tedy předpovídatelné  

Norms Sociální normy Lidé jsou nastaveni tak, aby dělali to, co druzí 
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Defaults Výchozí 
možnosti 

Lidé jsou nastaveni tak, aby dělali to, co pro ně bylo předvybráno 

Salience Salientnost Naše pozornost je přitahována věcmi, které jsou nové a připadají 
nám relevantní 

Priming Priming Naše volby jsou často ovlivněny podvědomými vodítky 

Affect Emoce Emoční asociace mohou výrazně ovlivňovat naše činy 

Commitment Závazek Lidé si rádi udržují pozitivní sebe-obraz, a proto chtějí být 
konzistentní s veřejnými sliby a recipročně vracet druhým. 

Ego Ego Lidé se chovají tak, aby se cítili ohledně svých činů dobře 

Zdroj: https://www.bi.team/wp-content/uploads/2015/07/MINDSPACE.pdf 

 

EAST 

Easy Jednoduše Pokud chceme, aby lidé něco dělali více, ulehčeme jim to. Pokud 
naopak chceme, aby něco dělali méně, udělejme to obtížnější. 
V závislosti na zamýšlené výsledky rozhodování, přidávejme nebo 
ubírejme překážky, přednastavme výchozí možnosti  
a zjednodušme zprávy, které chceme komunikovat. 

Attract Zaujměte Lidé spíše dělají věci, které přitahují jejich pozornost. V komunikaci 
proto používejme obrázky, barvy či personalizovaná oslovení. 
Pokud je to možné, pracujme také s finančními pobídkami, jako 
jsou například loterie. 

Social Společensky Evoluce nás naprogramovala k tomu, abychom se chovali 
v souladu se společností, ve které žijeme. Ukazujme proto, jaké 
chování je společensky vhodné, využívejme vztahů v sociálních 
sítích a podporujme lidi v tom, aby se k činům zavazovali před 
ostatními. 

Timely Ve správný čas Je velice obtížné motivovat lidi, aby změnili již zaběhlé zvyky. Je 
proto třeba chování měnit předtím, než se návyk utvoří. Lidé navíc 
vnímají více zisky a náklady, které jsou realizovány blíže v čase.  
I z toho důvodu je často rozdíl mezi tím, co lidé chtějí dělat a co 
skutečně dělají. Je proto třeba jim pomoci plánovat a zavázat je 
tak k činu, který by možná jinak odložili. 

Zdroj: (Halpern, 2015) 
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Z tabulek je zřejmé, že EAST je jakousi jednodušší verzí MINDSPACE, která sdružuje jednotlivé 

behaviorální koncepty do širších kategorií tak, aby tvůrcům behaviorálních veřejných politik usnadnili 

orientaci. Frameworky pak mohou být považovány za jakýsi „check-list“ konceptů, které lze využít při 

formulaci behaviorálních veřejných politik. 

 

Situace ve světě a v ČR 

 

Jak je vidět na následující mapě, aplikace behaviorálních poznatků do veřejných politik se v poslední 

době stává trendem, ke kterému se přidává stále více států po celém světě. Studie OECD z roku 2017 

(OECD, 2017) prezentuje 159 aplikovaných behaviorálních veřejných politik z 23 zemí světa. Tyto 

případové studie jsou z oblastí ochrany spotřebitele, vzdělávání, energetiky, ochrany přírodního 

prostředí, finančních produktů, zdravotnicví, bezpečnosti, pracovního trhu, efektivity veřejného 

sektoru, vybírání daní a komunikací. 

 

Nejvýznamnější institucí v oblasti aplikace behaviorálních konceptů do veřejných politik je zřejmě  

The Behavioural Insights Team (zkráceně BIT), který vznikl v roce 2010 při úřadu předsedy vlády Velké 

Británie. BIT se stal první institucí na světě, která byla na vládní úrovni vyčleněna k aplikaci poznatků 

behaviorálních věd do veřejných politik. Mezí její hlavní cíle2 patří zefektivňování výsledků veřejných 

služeb pomocí využívání více realistických modelů lidského chování. Takové veřejné služby by navíc 

měly být více cenově efektivnější, jednoduší k užívání a měly by v co největší míře umožňovat lidem 

dělat lepší rozhodnutí pro ně samé.  

  

Bohužel, Česká republika na mapě zemí s behavioráními behaviorálními politikami stále víceméně 

chybí – v době psaní této publikace existují jednotlivé projekty na implementaci behaviorálních 

poznatků do veřejných politik, avšak tyto projekty jsou víceméně náhodné a není za nimi žádná 

systematická koordinace ze strany veřejné správy. 

 

 
2 https://www.behaviouralinsights.co.uk/about-us/ 
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Aplikace behaviorálních poznatků v projektu adresného zvaní 

 

Jeden z projektů, který aplikuje poznatky o lidském rozhodování vzniknul v roce 2018 na Ministerstvu 

zdravotnictví v ČR při Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Projekt je zaměřen na 

adresné zvaní ke screeningovým vyšetřením rakoviny. Cílem projektu je upravit stávající zvací dopis 

(který je pojištěncům automaticky rozesílán) tak, aby se k vyšetření dostavily i ty skupiny obyvatel, 

které stávající dopis doposavad neoslovil.  

 

K úpravě dopisu jsou pak využity právě poznatky o lidském rozhodování a tento projekt tak spadá do 

kategorie behaviorálních veřejných politik. 
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