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Z deníku BB (část třináctá) – V mžiku učiněná rozhodnutí
                                          
(BB = Blbá Blondýna = mimikry ženy středního věku, úspěšně zabírající zejména v pražském dopravním provozu a při komunikaci s muži obecně).

Tak jsem vám dnes chtěla vyprávět o úrovni letošního ročníku soutěže O stříbřitělesklý Halmochrom, ale kupodivu se v něm neobjevilo nic zajímavého, tedy ani v pozitivním slova smyslu (bohužel žádný nový objev nebo převratné dílo) ani v negativním (naštěstí jen nějaká ta gramatická nebo stylistická chybka, ale žádná katastrofa). Výsledky vyhlásí Dáreček v dalším Interkomu, a tak se v tomto čísle mohu s vámi podělit o imprese z knihy Mžik aneb Jak myslet bez přemýšlení, v níž americký autor Malcolm Gladwell rozebírá, proč jsou nejlepší odborníci schopni rozhodnout bleskově během několika vteřin po seznámení s případem nebo proč odborníci odhalí falzifikáty jediným pohledem a jak náš mozek při tomto rozhodování vlastně funguje. Část našeho mozku je totiž schopna poté, co absolvuje léta perné práce a opakovaných procedur a zkoumání, provést bleskově a nevědomky řadu kalkulací, a než dojde do vědomé části mozku informace o analýze a výsledku výpočtu, odborníci nevědouce proč tuší správnou odpověď. 

Další pasáž knihy se týká zažitých stereotypů. I my ostatní běžně činíme blesková rozhodnutí nejen ve svém oboru činnosti, ale i při seznámení s novými lidmi, sledování filmů, v osobním životě podle mimiky milované osoby, podle odmítavých reakcí těla apod., bohužel proti odborníkům občas činíme i nesprávné vyhodnocení. Bleskové rozhodování také může zato, že vysocí ztepilí muži mají při prvním dojmu vyhráno oproti mužům menšího vzrůstu, neboť výška, světlá barva kůže a krátké vlasy vzbuzují pozitivnější asociace než nižší vzrůst, tmavá kůže a dlouhé vlasy. Většina z nás, aniž bychom si toho byl vědomi, si například spojuje vůdcovské schopnosti s mohutnější tělesnou schránkou a tento stereotyp má takovou moc, že jakmile mu někdo vyhovuje, jsme vůči ostatním ohledům docela slepí. (Divte se pak rasistům.)

Další pasáž by měla zajímat lékaře, advokáty, kadeřnice a další profese, věnující se individuálním klientům. Seznamuje nás se závěry výzkumu srovnávajícího stížnosti pacientů na americké lékaře s jejich chybovostí, z něhož plyne, že existují velmi zdatní lékaři, na které je podáno mnoho žalob, a naopak lékaři, kteří se dopouštění mnoha chyb, ale kdo je nikdy nežaloval. Pacienti totiž nepodávají žaloby proto, že utrpěli špatnou lékařskou péčí, ale proto, že (možná) utrpěli špatnou lékařskou péčí, ale navíc ještě se k nim lékař choval nadřazeně a málo s nimi komunikoval. V kvalitě lékařské péče i odborných informacích přitom u obou skupin nebyl zjištěn rozdíl. Lékaři, kteří nikdy nebyli žalováni, trávili s každým pacientem o tři minuty více času než ti, kteří byli žalováni; častěji aktivně naslouchali, častěji se s pacienty smáli a vtipkovali. 

Osobně mě velmi zaujal pojem a vliv primingu: budete-li se chvíli soustředit na milá a příjemná slova a slovní spojení (filmy, literaturu apod.), ovlivní to vaši mysl tak, že bezprostředně poté budete milejší a přátelštější. Naopak pár minut strávených s agresivními výrazy vás učiní útočnějšími. Výsledky pokusů jsou samozřejmě dosti znepokojivé, neb ukazují, že to, co považujeme za svobodnou vůli, je do značné míry iluze. 

Takže zpět do života (osobně odjíždím na 14 dní studovat angličtinu do Londýna, sebou mám Zamrzlou evoluci od Jaroslava Flegra – těšte se příště) a pozor na reakci podvědomí, neboť – alespoň podle Gladwella – na poučené priming nefunguje. 
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