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Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner

Superfreakonomics - skrytá ekonomie všeho. O globálním ochlazování, vlasteneckých prostitutkách a o tom, proč by si sebevražední atentátníci měli kupovat životní pojistku

Dokořán, Praha 2010

Freakonomics (potrhlá ekonomie) je populární označení nápaditého výzkumu ekonoma Levitta. Ve svých pracích se zabývá neotřelými tématy, jako je např. vztah mezi legalizací potratů a snížením míry kriminality o 20 let později. Témata jsou atraktivní i pro průměrného čtenáře (jejich první kniha vyšla již v 35 jazycích), čím je však tato kniha speciálně zajímavá pro psychology? Freakonomics je směsice poznatků z neoklasické (mikro)ekonomie, sociologie, behaviorální ekonomie a sociální psychologie.
Pro představení knihy se pojďme podívat zevrubněji na třetí kapitolu, která se jmenuje Neuvěřitelné příběhy apatie a altruismu, ve které se dozvídáme, že lidi nejsou tak dobří, jak se předpokládalo, ale ani tak špatní. Kapitola začíná popisem vraždy Kitty Genoveseové,
která se stala v roce 1964 v newyorské čtvrti Queensu. Tato žena byla podle známého novinového článku zavražděna v ranních hodinách během tří oddělených útoků v rozpětí 35 minut před očima 38 svědků, z nichž nikdo nezavolal (včas) policii. Příběh šokoval veřejnost a inspiroval řadu studií sociálních psychologů. Pouhé čtyři roky poté byl popsán tzv. efekt přihlížejícího o „rozptýlení“ zodpovědnosti pomoci mezi více svědky. Po tomto úvodu autoři stihnou představit sociologickou analýzu kriminality, rozbor ekonomie altruismu, historii teorie her, etiku dárcovství orgánů, pravidla kariérního růstu na akademické půdě, neserióznost přespolních prodejců na bleších trzích a nízkou validitu typických subjektů sociálně psychologického výzkumu - aby se znovu obloukem vrátili k oné vraždě. Autoři sami (inspirováni současným výzkumem advokáta De Maye k historii daného případu) vyzpovídali některé tehdejší svědky a došli k názoru, že celý legendární případ není ničím než legendou. Redaktor New York Times se v tehdejší debatě s policejním komisařem zeptal, jak je to s tou druhou vraždou, ke které se vrah Genoveseové údajně přiznal. Jelikož však za tuto vraždu už policie zatkla jiného muže, komisař kvapně změnil téma a upozornil redaktora na 38 lidí, kteří vraždu viděli, aniž by zavolali policii. To bylo základem celé novinové zprávy. Ve skutečnosti k prvnímu útoku došlo ve 3.20, volání o pomoc vzbudilo pár lidí, kteří ale na špatně osvětlené ulici příliš neviděli, co se vlastně děje. Křikem však útočníka vyplašili a ten utekl. Vrátil se o deset minut později a svůj čin dokonal ve vestibulu domu, kde žádní svědci nebyli. Policii volal svědek již po prvním útoku, ale dovolat se pomocí spojovatelky na policii trvalo několik minut a popis: „muž zbil ženu, ta teď odklopýtala pryč a muž utekl“ nezněl příliš naléhavě. Policie proto přijela až po ohlášení vraždy chvíli po druhém útoku. A kolik bylo vlastně těch svědků ve skutečnosti? Ne více než půl tuctu… Podobně šokujících informací je kniha plná, další však prozrazovat nebudu. Přečtěte si je sami, litovat nebudete.

