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V každodenním životě se dostáváme do situací, kdy přes všechny naše zážitky odložíme zdravý rozum a jednáme nelogicky. Stává se to profesionálům, lidem z praxe, absolventům vysokých škol. Zkrátka všem. V těchto chvílích nemá na naše zbrklé jednání vliv vzdělání, životní zkušenosti ani například číslo inteligenčního kvocientu. 

To vše se nám snaží popsat Ori a Rom Brafmanovi v knize Houpačka – Proč se chováme iracionálně? Jeden z bratrů má vystudovanou psychologii a druhý ekonomii, která má na tyto věci také výrazný vliv. Osm kapitol nám ukáže řadu případů, kdy i ti nejpovolanější udělali velké chyby jen kvůli dřívějším předsudkům, předpokladům, teoriím a domněnkám. Odmítají připustit nová fakta, odborné výzkumy a další informace, které by jim v jejich nevysvětlitelném chování zabránily. 

Čtenář se tak v knize dočte o tzv. síle věrnosti, averzi ke ztrátě, zaslepenosti diagnózou, přisuzování hodnot nebo skupinovém vlivu. Teoretické ani konkrétní případy iracionálního chování nejsou vysvětlovány složitými pojmy z psychologie. Autoři zvolili velmi čtivý způsob, jak čtenáři vysvětlit zajímavé aspekty lidského chování. Navíc se dočtete o kuriózních případech omylů v různých oborech (medicína, věda, sport, školství, kultura).  

Na příkladu slavného houslisty hrajícího jeden den v metru zadarmo vám bratři Brafmanové ukáží, jak moc nás ovlivňuje první dojem. Lidé si ho nevšímali kvůli jeho obyčejnému vzhledu a vůbec neposlouchali jeho vynikající hru. V koncertním sále mu den co den aplaudují davy posluchačů vážné hudby, ale tady v metru se nikdo ani nezastavil. Averze ke ztrátě zase připravila o život skoro šest set lidí při letecké havárii, na které měl vinu do té doby bezchybný a spolehlivý kapitán. Strach z pozdního příletu mu zatemnil mysl natolik, že se neohlížel na padlou mlhu a nulovou viditelnost, která mu bránila ve startu. V jiné kapitole se dočtete o velkém omylu antropologů při posuzování velkého objevu nového lidského druhu na Jávě. Kvůli tomu, že mladý objevitel nebyl ve vědecké obci ještě zavedenou kapacitou, nebral nikdo jeho výzkum vážně. Až po letech se přišlo na to, že na konci 19. století objevil pozůstatky Homo Erectus. 

Tyto a další příklady z profesního i obyčejného života nám ukáží, jak někdy dokážeme být zaslepení vlastními předsudky nebo obavami. Kniha dobře poukazuje na občasné nesmyslné chování každého z nás. Ať už se jedná o nadměrné nákupy ve slevách, při kterých si stejně nic potřebného domů nepřineseme, nebo jde o přijímací pohovor do nové práce, pomocí kterého personalista stejně nemůže zjistit, jaké jsou naše schopnosti dobře vykonávat danou práci. 

Jestliže máte pocit, že zrovna vy ničemu takovému nepodléháte, je tato kniha určena právě vám. I kdybychom totiž chtěli, některé věci zkrátka neovlivníme. Naše podvědomí, instinkty a pocity nám napovídají udělat něco, co se příčí zdravému rozumu. My jsme nakonec schopni až později rozpoznat naše iracionální jednání a sami si nedokážeme zdůvodnit, proč jsme jednali v rozporu s logikou věci.

