
Tematický okruh Anglický preklad Stručná charakteristika
Averzia k nejednoznačnosti Ambiguity aversion Uprednostnenie známeho rizika pred neznámym

Averzia voči stratám Loss aversion
Ľudia sa rozhodujú inak v situáciách, keď sa jedná o možnosť straty ako o 
možnosť získať, aj keď ide o situácie s rovnakou očakávanou hodnotou

Dostupnosť Availability Ľudia pripisujú význam prvej známej myšlienke, ak nemajú iné dostupné informácie

Efekt darovania Endowment effect Priznanie väčšej hodnoty veciam ktoré poznáme

Fámy Rumors Vplyv fám na rozhodovanie

Framing Framing Vplyv opisu problému na rozhodovanie

Gemblerstvo a špekulácie Gamblers fallacy and speculations
Ak nastane nejaká situácia viac krát po sebe, potom prepokladáme jej opak, avšak 
to nemusí byť pravidlo

Heuristika a omyly v rozhodovaní Heuristics and biases
Ide zväčša o rýchle a intuitívne rozhodovanie v situáciach kedy nevieme uplatniť iné 
metódy

Hluk Noise
Hluk je opak informácie, je súčasťou oceňovacích teórií kde môže spôsobiť chyby 
pri oceňovaní

Hypotéza o efektívnosti trhov 
a teória náhodných prechádzok

Efficient market hypothesis and 
random walk theory

Možnosť predikcie vývoja na trhu versus fungovanie trhu na princípe náhodných 
nepredvídateľných udalostí a nemožnosti ovplyvňovať správanie subjektov na trhu

Ilúzia peňazí Money illusion Chybné uvažovanie o nominálnej hodnote peňazí namiesto ich reálnej hodnoty

Kaskády Cascades
Rozhodovanie na základe spôsobu rozhodnutia niekoho iného, bez ohľadu na ďalšie 
informácie

Klam veľkých čisel Fallacy of large numbers
Prijatie väčšieho množstva situácií, z ktorého jednotlivú situáciu by sme inak 
neakceptovali

Kognitívna disonancia Cognitive dissonance Stret dvoch presvedčení alebo názorov a ich vzájomná negácia

Limity arbitráže Limits to arbitrage
Obmedzenia príležitostí na trhoch a tým pádom aj možností subjektov 
vystupujúcich na trhu

Mentálne účtovníctvo Mental accounting
Ľudia hodnotia ekonomické výstupy podľa svojich osobných preferencií, 
subjektívne

Momentum Momentum
Pojem z finačných trhov – odoprúčanie akcií, ktorým sa v poslednom čase darilo 
dobre

Morálny hazard Moral hazard Nižšia zainteresovanosť na aktívach ktoré priamo nevlastníme

Nahraditeľnosť Fungibility Vzájomná nahraditeľnosť komodít ovplyvňuje rozhodovanie na finančných trhoch

Omyly vychádzajúce zo skutkového 
stavu

Status-quo biases
Ľudia neradi menia zaužívané postoje a preto sa na základe nich môžu rozhodnúť 
zle, ak nie sú ochotní pripustiť nové fakty

Prehnaná sebaistota Overconfidence Ľudia majú tendenciu nadhodnocovať svoje schopnosti, hlavne pri rozhodovaní

Prehnané a podhodnotené reakcie Over and underreaction
Reakcie trhov alebo subjektov trhu vždy nezodpovedajú skutočnosti, v krátkom 
období sú často prehnané alebo naopak nedostatočné

Presviedčanie Persuasion effect Presviedčanie môže ovplyvniť rozhodnutia, v ktorých by sme si inak boli istí

Prospect theory Prospect heory Rozhodovanie v podmienkach neistoty

Racionálne očakávania Rational expectations
Teória hovorí, že ľudia sa rozhodujú racionálne, prax však prináša množstvo 
iracionálnych rozhodnutí

Referenčné body a ukotvovanie Anchoring and adjustment
Omyl pri prideľovaní pravdepodobností, ľudia si stanovia referenčný bod, od 
ktorého robia úpravy

Reprezentatívnosť Representativeness heuristic Posudzovanie pravdepodobností na základe prezentácie problematiky

Riziko a averzia voči riziku Risk and risk aversion Ľudia sú prirodzene rizikovo averzný, no aj tu sa nájdu v ľudskom správaní výnimky

Sebaklam Self deception Odmietanie známych faktov a logických argumentov

Strach Fear
Sústredenie sa na rozhodnutia, ktorých výsledky majú veľmi nepriaznivý dopad 
a zanedbanie iných

Subjektívna užitočnosť Subjective utility
Funkcia užitočnosti každého človeka má iný tvar a užitočnosť a hodnota je pre 
každého iná

Trendy Trends Rozhodovanie ovplyvnené vývojom trendov

Zákon malých čísel Law of small numbers
Mylná predstava o slede čísel, ktorý je potrebné si overiť aspoň z dostupných 
historických údajov

Zlyhania kombinácií Conjunction fallacy
Prisudzovanie vyššej pravdepodobnosti tomu, že dve situácie nastanú naraz, kvôli 
sčítaniu alebo kombinácii ich pravdepodobností nastatia

Zoskupovanie Clustering
Týka sa cenového zoskupenia pri obchodovaní na finančných trhoch a vplyvu tvarov 
a formátov cien na rozhodnutia o nákupe a predaji napr. akcií


