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Streszczenie rozprawy doktorskiej 

pt. Efekty wielkości i kontekstu w odwracaniu preferencji wyboru 

napisanej pod kierunkiem dra hab., Marka Nieznańskiego, prof. uczelni 

 

Odwracanie preferencji (preference reversal, PR) to zjawisko polegające na tym, że 

indywidualne preferencje są niespójne w systematyczny sposób w różnych, lecz formalnie 

równoważnych trybach udzielania odpowiedzi. Przedstawione w dysertacji badania poszerzają 

– dotychczas ograniczone – studia nad efektem wielkości wypłat na PR poprzez badania tego 

efektu zarówno z zyskami jak i stratami. Eksperyment 1: Efekt wielkości w PR, wprowadził 

stopniową manipulację zmianami wypłat w parach zakładów w celu pomiaru efektu proporcji 

skal na preferencję ryzyka i PR. Studenci (N = 137) zostali poproszeni o wybranie zakładów, 

które preferują z listy par zakładów, a następnie o ponowną ocenę tych zakładów poprzez 

określenie kwoty jaką byliby gotowi zapłacić za szansę uczestnictwa w każdym z tych 

zakładów. Zaobserwowano wyraźny dychotomiczny wzór wyborów; gdy proporcje strat 

między parami zakładów były nie większe niż –2,5, większość wyborów była zgodna z awersją 

ryzyka, natomiast gdy proporcja strat była nie mniejsza niż –8,0, w wyborach przejawiało się 

poszukiwanie ryzyka. Ponadto każda z tych stawek strat prowokowała odmienne wzorce PR. 

Eksperyment 2: Binarne wybory w PR zestawił przewidywania trzech różnych heurystyk 



podejmowania decyzji. Wśród analizowanych reguł używanych w binarnych wyborach były: 

nowe uproszone podejście zwane regułą unikania straty, reguła większości oraz reguła 

wyrównania-aby-zróżnicować, zbadano także przewidywania kumulatywnej teorii 

perspektywy. Uczestników eksperymentu (N = 113) proszono o wybranie zakładów z listy par 

zakładów. Zauważono, że gdy na poziomie danych proporcja straty była większa niż –3,0, 

wzorzec wyborów był w większym stopniu zgodny z kierunkiem przewidywanym przez 

kumulatywną teorię perspektywy oraz regułę unikania straty niż z przewidywaniami dwu 

pozostałych reguł, zarówno na poziomie warunkowym jak i zbiorczym. Wyniki te sugerują, że 

gdy ryzyko straty osiąga pewien poziom progowy, ryzykowne zachowania w binarnych 

wyborach loterii jest raczej pod całkowitym wpływem awersji ryzyka niż dążenia do 

maksymalizacji wartości. 

Jak dotąd literatura na temat decyzji w zakładach hazardowych nie zwracała uwagi na 

to, czy różnice w wartościach oczekiwanych między parami zakładów wpływają na 

prawdopodobieństwo wystąpienia PR. Podobnie niewiele jest badań, które rzuciłyby światło na 

rolę pamięci epizodycznej w PR. Przeprowadzony w warunkach laboratoryjnych Eksperyment 

3: Pamięć epizodyczna w PR polegał na systematycznych zmianach wartości oczekiwanych par 

zakładów w scenariuszu imitującym sytuację rynkową. Badani studenci (N = 64) nie tylko 

uczestniczyli w klasycznej podwójnej procedurze zadania PR, ale także wykonali test pamięci 

odwołujący się do dokonanych uprzednio wyborów. Zgodnie z wynikami wcześniejszych prac 

uczestnicy uzyskali niezaniedbywalne i systematyczne wskaźniki odwróceń preferencji między 

wyborami a wycenami. Co jednak istotniejsze rezultaty dostarczyły pierwszych dowodów na 

to, że im większe są różnice w wartościach oczekiwanych między parami zakładów tym 

większy jest poziom prognozowanego (tzn. zgodnego z klasycznym wzorcem) PR. Co więcej 

wykazano, że poprawne przypomnienia początkowych wyborów mogą złagodzić PR. W 

kolejnym Eksperymencie 4: Pamięć epizodyczna w efekcie przyciągania w PR (attraction effect 



PR) uczestnicy (N = 86) byli motywowani wynagrodzeniem do wykonania zadań wyboru i 

wyceny oraz testu pamięci dotyczącego wyłącznie ryzykownych zakładów przedstawionych w 

formie obrazkowej. Zaobserwowany wpływ różnic w wartościach oczekiwanych wewnątrz par 

zakładów na efekt przyciągania w PR okazał się niejednoznaczny. Natomiast potwierdzona 

została obserwacja o tym, że poprawnym przypomnieniom początkowego wyboru towarzyszy 

osłabienie PR. Generalnie uzyskane wyniki wskazują na kruchą i zależną od kontekstu naturę 

zjawiska PR, dostarczają obserwacji empirycznych dotyczących tego, jaką rolę odgrywa 

wydobywanie z pamięci wcześniejszych wyborów, gdy osoby wykonują wielorakie zadania 

typu PR oraz mogą mieć implikacje dla wywoływania preferencji ryzyka poprzez specyficzną 

konstrukcję wypłat i wartości oczekiwanych w zakładach losowych i podejmowaniu decyzji.  

 

Słowa kluczowe: odwracanie preferencji, preferencja ryzyka, reguła awersji straty, pamięć 

epizodyczna, efekt przyciągania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary of the doctoral dissertation 

Magnitude and Context Effects in Preference Reversals 

prepared under the supervision of dr hab. Marek Nieznański, prof. UKSW 

 

The finding that individual preferences are systematically inconsistent under different but 

formally equivalent response modes of information processing is called the preference reversal 

(PR). The present research extended limited previous studies on magnitude effects of gains on 

PR by examining this effect with both gains and losses. Experiment 1: Magnitude effects in PR 

progressively manipulated the payoff variations in bet pairs to measure the effect of ratio scales 

on risk preferences and PR. Undergraduates (N = 137) were asked to choose a bet they prefer 

from a list of bet pairs, and then to evaluate the bets indicating how much they were willing to 

pay for a chance to participate in each of the bets. We observed a robust dichotomous pattern 

of choice behavior: The majority of choices are consistent with risk aversion or risk-seeking 

behavior when loss ratios between bet pairs are no more than -2.5 or no less than -8.0, 

respectively. Moreover, different patterns of PR can be elicited with these loss stakes. 

Experiment 2: Binary choices in PR examined the predictions of three decision-making 

heuristics, namely a novel simplified approach called the loss-averse rule, the majority rule, and 

the equate-to-differentiate rule, as well as cumulative prospect theory that individuals may use 

in binary choice. Participants (N = 113) were asked to choose a bet from a list of bet pairs. We 

found that when the loss ratio is more than -3.0 at the level of the data, proportions of choices 

were in the direction predicted by cumulative prospect theory and the loss-averse rule of 

decision rather than by the other two rules, at both the conditional and aggregate levels. These 

results suggest that when loss risk reaches a level of threshold, risk behavior for binary choices 

on lotteries is ubiquitously influenced by loss aversion rather than by the process of value 

maximization.  



 

To date, neither has literature in gambling situations paid attention to whether the difference in 

expected value between bet pairs affects the likelihood of PR, almost nor has empirical research 

shed light on whether episodic memory is involved in PR. In a laboratory-based study, 

Experiment 3: Episodic memory in PR systematically varied bet pairs in expected value in a 

market-like scenario. Undergraduates (N = 64) not only completed classic dual-procedure PR 

tasks, but also performed a memory test for previous choices. Consistent with past work, 

participants exhibited non-negligible and systematic rates of PR between choices and 

valuations. Critically, the results provide the first evidence that the larger the expected value 

difference \emph{between} bet pairs, the larger the predicted PR, and that correct retrievals of 

initial choices can attenuate PR. In a subsequent Experiment 4: Episodic memory in attraction 

effect PR, participants (N = 86) were incentivized to complete choice and price PR tasks and a 

memory test on purely risky bets in a pictorial form. We found equivocal evidence of the effect 

of expected value difference \emph{within} bet pairs on attraction effect PR, and again 

substantial evidence that correct retrievals of initial choices can attenuate PR. Overall, these 

results indicate the fragile, context-dependent nature of PR phenomenon, provide evidence 

about how retrieval operates as individuals perform PR-alike multiple tasks, and may have 

implications for eliciting risk preferences by the specific construction of payoffs and expected 

values in gambling and decision making. 
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