
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ 
OBOR RIZIKOVÉ INŽENÝRSTVÍ  

INSTITUT OF FORENSIC ENGINEERING 

DEPARTMENT OF RISK ENGINEERING 

 
 

ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K RŮZNÝM 
ZAMĚŘENÍM EKONOMICKÝCH EXPERIMENTŮ  
RISK ANALYSIS IN RELATION TO VARIOUS TYPES OF ECONOMIC EXPERIMENTS  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER’S THESIS 

AUTOR PRÁCE   Bc. PAVEL ŠIKULA 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  prof. Ing. PŘEMYSL JANÍČEK, DrSc. 
SUPERVISOR 

BRNO 2014



Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství

Ústav soudního inženýrství
Akademický rok: 2013/2014

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

student(ka): Bc. Pavel Šikula

který/která studuje v magisterském navazujícím studijním programu

obor: Řízení rizik firem a institucí  (3901T048) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce:

Analýza rizik ve vztahu k různým zaměřením ekonomických experimentů

v anglickém jazyce:

Risk Analysis in Relation to Various Types of Economic Experiments

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Ekonomie byla ještě donedávna považována za vědu neexperimentální, založenou především na
pozorování a analýze empirických dat. V průběhu dvacátého století se však objevují první
ekonomické experimenty a postupně dochází k formování nové ekonomické disciplíny, která byla
v roce 1998 pojmenována jako „experimentální ekonomie“. Úkolem této práce je obohatit stávající
teorii o analýzu rizik ve vztahu k různým zaměřením ekonomických experimentů, čehož by mělo
být dosaženo naplněním stanovených cílů.

Cíle diplomové práce:

Cílem práce bude zpracovat rešeršní studie na typy ekonomických experimentů a provést pokus o
vytvoření zobecněné struktury ekonomického experimentu. Student dále analyzuje typy rizik ve
vztahu k ekonomickým experimentům.



Seznam odborné literatury:

BARDSLEY, N., CUBITT, L., LOOMES, G., et al. Experimental Economics: Rethinking the
Rules. New Jersey: 2010. 384 p. ISBN 978-0-691-12479-7.
GUALA, F. The Methodology of Experimental Economics. New York: Cambridge University
Press, 2005. 304 p. ISBN 978-0-521-61861-8.
HOLMAN, R. Ekonomie. 5. vydání, Praha: C. H. Beck, 2011. xxii, 691 s. ISBN
978-80-7400-006-5.
JANÍČEK, P. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí, Učební texty I.
a II. Brno: CERM + VUTIUM, 2007. 1234 s. (různé stránkování). ISBN 978-80-7204-554-9
(CERM), ISBN 978-80-214-3544-5 (VUTIUM).
JANÍČEK, P., MAREK, J., et al. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Praha: Grada
Publishing, 2013. 592 s. ISBN 978-80-247-4127-7.
SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3. vydání, Praha: Grada
Publishing, 2010. 360 s. ISBN 978-80-247-3051-6.
SMITH, V. L. Papers in Experimental Economics. New York: Cambridge University Press, 1991.
828 p. ISBN 978-0-521-36456-0.

Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2013/2014.

V Brně, dne 17.10.2013

L.S.

_______________________________
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.

Ředitel vysokoškolského ústavu



 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy rizik ve vztahu k různým 

zaměřením (resp. typům) ekonomických experimentů. Na základě rešeršní studie 

navrhuje zcela nové členění ekonomických experimentů a následně také zkoumá 

obecnou strukturu ekonomického experimentu. Provedená analýza pak identifikuje 

zásadní rizika experimentální ekonomie, analyzuje je a navrhuje případná protiopatření. 

Výstupy práce v podstatné míře obohacují a rozšiřují současnou teorii. Jejich využití se 

předpokládá v oblasti teorie i praxe, za účelem vědeckého bádání či specifických cílů 

firem a institucí. 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with analysis of risks in relation to various focus (or types) 

of economic experiments. On the basis of background research suggests entirely new 

classification of economic experiments and subsequently examines general structure 

of economic experiment. Performed analysis then identifies major risks of experimental 

economics, analyses them and proposes possible countermeasures. Outputs of the work 

substantially enrich and extend current theory. Their utilization is expected in theory 

and practice, for purpose of scientific research or specific objectives of companies 

and institutions. 
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Úvod 

Dvacáté století představuje v lidské historii doslova revoluční období. Dochází 

k zásadním objevům, jsou bořeny mýty a nalézány nové pravdy. Věda kráčí mílovými 

kroky kupředu. S novými poznatky se objevují i nové otázky. S rozvojem technologií 

pak i nové možnosti. V ekonomii, doposud považované za vědu neexperimentální, 

spoléhající se „pouze“ na pozorování a analýzu empirických dat, jsou cíleně realizovány 

první ekonomické experimenty a postupně dochází k formování nové disciplíny, která 

je následně pojmenována jako experimentální ekonomie. 

 Jako každá nově vzniklá vědní disciplína se i experimentální ekonomie potýkala, 

a stále ještě potýká, s množstvím problémových situací, které vyžadují řešení. Tím 

spíše, že se jedná o velmi progresivní metodu zkoumání, která však vyvolává také 

mnoho otázek a vybízí k zamyšlení. Vědecká komunita není doposud jednotná 

v názoru, jak velký význam provádění takovýchto experimentů má. Proti skalním 

příznivcům stojí i zásadní odpůrci a část vědecké obce doposud o tuto oblast neprojevila 

zájem. Jisté je, že v současné době experimentální ekonomie zažívá obrovský boom 

a v mnoha případech je již úspěšně využívána v praxi, např. v prostředí firem a institucí.  

 

 Cílem této práce je obohatit stávající teorii o analýzu rizik ve vztahu k různým 

zaměřením (resp. typům) ekonomických experimentů, čehož by mělo být dosaženo 

naplněním stanovených cílů (kapitola 1). 

Kapitolu 2 tvoří teoretická východiska práce, která bylo nutné vymezit 

před samotným řešením dané problémové situace. Členěna je na čtyři podkapitoly – 

experimentální ekonomie, ekonomický experiment, inženýrství rizik a vymezení 

ostatních použitých pojmů. 

 Popis současné situace a analýza problému je obsahem kapitoly 3. Tato část je 

zaměřena na analýzu zdrojové literatury v ČR a ve světě, současný vědecký výzkum 

v oblasti experimentální ekonomie, analýzu současného základního členění 

ekonomických experimentů a ověření existence zobecněné struktury ekonomického 

experimentu.  
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 Stěžejní částí je pak kapitola 4, která prezentuje vlastní návrhy řešení. V první 

části navrhuje nové členění ekonomických experimentů. Ve druhé pak ověřuje platnost 

hypotézy týkající se aplikovatelnosti zobecněné struktury experimentu definované 

Janíčkem. V návaznosti na tyto dvě části je následně provedena analýza rizik 

ekonomických experimentů, která vyslovuje příslušné závěry vyplívající z provedeného 

výzkumu.  

V Závěru práce je vyhodnoceno naplnění vytyčených cílů. Přínosy návrhů řešení 

a celkový přínos diplomové práce je předmětem kapitoly 5. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Experimentální ekonomie se, stejně jako každá vědecká disciplína ve svých počátcích, 

v současné době potýká s řadou problémových situací
1
, ve kterých je třeba definovat 

dané problémy
2
, a tyto se následně pokusit vyřešit. Příkladem problémové situace může 

být doposud neprovedená analýza rizik ve vztahu k různým zaměřením (resp. typům) 

ekonomických experimentů. To, že není doposud provedena tato analýza rizik, je 

možné označit jako nestandardní situací, odlišnou od situace běžné
3
, kdy tato vyžaduje 

řešení
4
. A právě řešení této nestandardní situace je předmětem diplomové práce, která 

by měla v podstatné míře obohatit stávající teorii experimentální ekonomie. 

 

Problémová situace: 

Doposud nebyla provedena analýza rizik ve vztahu k různým zaměřením (resp. typům) 

ekonomických experimentů. 

 

Problémy: 

o Členění ekonomických experimentů dle kritérií. 

o Vytvoření zobecněné struktury ekonomického experimentu. 

o Identifikace a analýza rizik ekonomických experimentů, ve vztahu ke členění 

experimentů a zobecněné struktuře, případně i návrh jejich ošetření a řízení. 

 

  

                                                 

 
1
 Problémovou situací se v této práci rozumí nestandardní situace, odlišná od situace běžné, a to v tom, 

že její vyřešení vyžaduje použít i jiné než rutinní, tj. známé, resp. i algoritmizované činnosti. Definice 

viz JANÍČEK, P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí, I., s. 32. 
2
 Problémem se v této práci rozumí subjektem naformulované to podstatné z problémové situace, 

co vyžaduje řešení, přičemž proces řešení vyžaduje realizaci informačních, tvůrčích, hodnotících, 

rozhodovacích a výkonných činností a hledání metod řešení. Definice viz JANÍČEK, P., Systémové 

pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí, I., s. 32–34. 
3
 Za běžnou situaci se v tomto případě považuje taková situace, kdy je tato analýza rizik již provedena. 

4
 Důvodem může být kupříkladu potřeba ošetřit, příp. řídit, rizika (např. ve firmách a institucích). 
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Výstupem práce bude návrh řešení problémové situace v podobě zpracované 

analýzy rizik ve vztahu k různým zaměřením ekonomických experimentů. Tohoto by 

mělo být dosaženo eliminací definovaných problémů. Tyto problémy jsou níže taktéž 

přeformulovány jako globální cíle. 

 

Cíle diplomové práce: 

1. Rešeršní studie na typy ekonomických experimentů. 

2. Pokus o vytvoření zobecněné struktury ekonomického experimentu. 

3. Analýza typů rizik ve vztahu k ekonomickým experimentům. 
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2 Teoretická východiska práce 

Tato kapitola je věnována teoretickým východiskům, ze kterých práce vychází. Členěna 

je na čtyři základní podkapitoly – Experimentální ekonomie (2.1), Ekonomický 

experiment (2.2), Inženýrství rizik (2.3) a Vymezení ostatních použitých pojmů (2.4). 

 V jednotlivých částech jsou pak vymezeny a definovány stěžejní pojmy z dané 

oblasti zkoumání. Důraz je kladen především na definici pojmů experimentální 

ekonomie a ekonomický experiment, které jsou doposud v mnoha případech vymezeny 

autory velmi vágně.   

 

 

2.1 Experimentální ekonomie 

Ekonomie byla ještě donedávna považována za vědu neexperimentální, založenou 

především na pozorování a analýze empirických dat. V průběhu dvacátého století se 

však objevují první formální ekonomické experimenty a postupně dochází k formování 

nové ekonomické disciplíny, která byla v roce 1998
5
 pojmenována jako „experimentální 

ekonomie“. K obecnému uznání vědeckou komunitou pak došlo v roce 2002, kdy byla 

Vernonu Smithovi
6
 udělena Nobelova cena za ekonomii, za přínos v této oblasti

7
.  

 Definice pojmu „experimentální ekonomie“ není v mnoha případech autory 

vymezena, případně je uvedena velmi vágně
8
. Přesná definice je však předpokladem 

racionálního a správného vyvozování závěrů, a proto bude tento pojem v rámci 

systémového přístupu vymezen
9
. 

 

  

                                                 

 
5
 Tento rok uvádí Špalek, nijak jej ale nezdůvodňuje.  

6
 Smith je v odborné literatuře většinou považován za zakladatele této ekonomické disciplíny, je však 

třeba zmínit, že vycházel z Chamberlinových experimentů, a rozhodně nebyl jediný, kdo se o tuto oblast 

zkoumání v průběhu 20. století zajímal. Jeho přínos je však nepopiratelný a ne nadarmo je přezdíván jako 

„otec“ experimentální ekonomie. 
7
 ŠPALEK, J., Veřejné statky: teorie a experiment, 91–93. 

8
 Zejména pokud jde o přesnou definici ekonomického experimentu. 

9
 JANÍČEK, P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí, I., s. 12–15. 
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Definice 1: Experimentální ekonomie 
 

Experimentální ekonomie
10

 je ekonomickou vědní disciplínou 

zabývající se aplikací a využitím ekonomických experimentů v rámci 

zkoumání ekonomických otázek.  

Ekonomie je zde chápána jako věda o lidském jednání, zabývající se 

otázkami racionálního chování člověka a efektivní alokací zdrojů
11

. 

 

2.2 Ekonomický experiment 

Experiment je důležitým prostředkem k řešení problémů v oblastech lidského 

poznávání. Jedná se o nejstarší metodu, která se podílela na lidském pokroku a stála 

u zrodu prakticky všech technických oborů. Dodnes je pak důležitým nástrojem 

vědeckého bádání
12

. 

Základním předpokladem (nejenom) ekonomického experimentu je aktivace 

entity, tato jej odlišuje od běžného pozorování.  

Ekonomický experiment je v této práci chápán dle následující definice. 

 

Definice 2: Ekonomický experiment 
 

Ekonomický experiment
13

 představuje záměrnou aktivaci entity 

(subjektu, resp. skupiny subjektů) a měření jejích projevů, 

za předpokladu kontroly podmínek a možnosti opakování 

experimentu.  

Aktivací entity je míněna každá interakce z okolí na entitu, která v ní 

vyvolá procesy
14

. 

                                                 

 
10

 AN  Experimental Economics. 
11

 Definice ekonomie dle: HOLMAN, R., Ekonomie, s. 1–20. 
12

 JANÍČEK, P., MAREK, J., et al., Expertní inženýrství v systémovém pojetí, s. 102. 
13

 AN  Economic Experiment, příp. Experiment in Economy. 
14

 Definice sestavena s využitím pojmů a principů dle: JANÍČEK, P., Systémové pojetí vybraných oborů 

pro techniky: Hledání souvislostí, I., s. 22–23 a 291–296. 
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 Využití experimentu jako metody zkoumání je široké. Vědecké experimenty 

jsou sestavovány tak, aby přinášely odpovědi na definované otázky. Lze jich efektivně 

využít při rozhodování o přijetí či zamítnutí hypotézy. Nenákladné experimenty navíc 

nabízí možnost výzkumu široké veřejnosti
15

. 

 

„Dnes experimentuje každý
16

.“ 

 

 V oblasti ekonomie lze experimentů využít při ověřování teorií, případně 

při vytváření teorií nových, s jejich pomocí je možné pochopit proces rozhodování 

spotřebitele i firmy, měřit jak případná změna ovlivní individuální chování, osvětlit 

tržní mechanizmy
17

 … Z uvedeného výčtu je tak zřejmé, že metoda ekonomického 

experimentu je pro výzkum velmi lákavá, a jak také ve své knize demonstruje 

Kovanda
18

, ekonomie rozhodně není vědním oborem nudným a nezábavným.  

Důležitost experimentu pak potvrzuje i následující citát, který velmi dobře 

vystihuje situaci nejenom ve vědách přírodních, nýbrž i společenských. 

 

„Do přírodních věd čas od času vtrhne revoluce, která vyvrátí zavedené ortodoxní 

názory. V samotném srdci vědy však tkví experimentální metoda, která zůstává jejím 

těžištěm, i když paradigmata přicházejí a odcházejí
19

.“ 

 

 

 

                                                 

 
15

 SHELDRAKE, R., Sedm experimentů, které by mohly změnit svět: Jak můžeme sami dělat převratnou 

vědu, s. 16–19. 
16

 JANÍČEK, P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí, I., s. 291. 
17

 BARDSLEY, N., CUBITT, L., LOOMES, G., et al., Experimental Economics: Rethinking the Rules, 

p. 4–11. 
18

 KOVANDA, L., Proč je vzduch zadarmo a panenství drahé. 
19

 SHELDRAKE, R., Sedm experimentů, které by mohly změnit svět: Jak můžeme sami dělat převratnou 

vědu, s. 18. 
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2.3 Inženýrství rizik 

Inženýrství rizik je teoreticko-aplikační interdisciplinární obor, který tvůrčím 

a komplexním způsobem přistupuje k rizikům, nezávisle na oborech a situacích, v nichž 

rizika vznikají
20

. 

 Důvodem jeho vzniku byla potřeba zabývat se u různých entit z různých pohledů 

riziky (zjišťování nebezpečí, příčiny vzniku, zamezení jeho vzniku, ovládání rizik atd.), 

která na nich mohou potencionálně s určitou mírou pravděpodobnosti vznikat. Rizika se 

objevují prakticky u všech entit a procesů kolem nás, existují ve všech lidských 

aktivitách
21

. 

 

2.3.1 Riziko 

Rizikem se obecně rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, 

případně nezdaru (např. při podnikání). Neexistuje však jedna obecně uznávaná 

definice. V této práci bude na riziko nahlíženo jako na pravděpodobnost jakéhokoliv 

výsledku odlišného od výsledku očekávaného
22

. Souhrn všech rizik projektu pak tvoří 

tzv. portfolio rizik
23

. 

 Lze rozlišovat finanční a nefinanční rizika, přičemž finanční riziko představuje 

za nepříznivých okolností finanční ztrátu a nefinanční riziko ztrátu jinou než finanční. 

Dále pak členíme rizika na statická a dynamická. Dynamická rizika mají příčinu 

ve změnách v makro (případně mikro) okolí – faktory vnějšího prostředí. Statická rizika 

zahrnují nepoctivé jednání a selhání lidského faktoru. Vyčleňujeme také rizika čistá 

a spekulativní, kdy čisté riziko označuje situace, při kterých může dojít pouze ke ztrátě 

(nebo k žádné ztrátě), a spekulativní riziko popisuje situace, kdy existuje možnost ztráty 

nebo zisku
24

. 

  

  

                                                 

 
20

 Definice dle: JANÍČEK, P., MAREK, J., et al., Expertní inženýrství v systémovém pojetí, s. 304. 
21

 JANÍČEK, P., MAREK, J., et al., Expertní inženýrství v systémovém pojetí, s. 304–305. 
22

 SMEJKAL, V. a K. RAIS, Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, s. 90–93. 
23

 TICHÝ, M., Ovládání rizika: analýza a management, 18–19. 
24

 SMEJKAL, V. a K. RAIS, Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, s. 124–126. 



Teoretická východiska práce 

  
19 

 
  

2.3.2 Obecný postup řešení problému o riziku 

Řešení problému o riziku je vhodné provést ve čtyřech navazujících etapách
25

: 

1.) Identifikace rizik 

2.) Analýza rizik 

3.) Ošetření rizik 

4.) Řízení rizik 

 

„Kvalitní řešení jakéhokoliv problému v jakékoliv oblasti je vždy postaveno na kvalitní 

analýze rizik, která je základním vstupem pro řízení rizik
26

.“ 

 

2.4 Vymezení ostatních použitých pojmů 

Kapitola vymezuje ostatní použité pojmy v této práci, tak aby byl splněn požadavek 

pojmové čistoty
27

. 

 

2.4.1 Náklady obětované příležitosti 

Subjekt má většinou více možností, jak využít své disponibilní zdroje. Nákladem 

obětované příležitosti je pak obětovaný výnos nebo obětovaný užitek, který by mohl 

získat v jiné příležitosti (např. ve druhé nejlepší)
28

. 

 

2.4.2 Základní a výběrový soubor 

Základní soubor je tvořen souborem prvků, které vykazují určitou společnou vlastnost 

(tvoří množinu). Většinou není možné vyšetřovat všechny prvky tohoto souboru, 

                                                 

 
25

 JANÍČEK, P., MAREK, J., et al., Expertní inženýrství v systémovém pojetí, s. 305–306. 
26

 SMEJKAL, V. a K. RAIS, Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, s. 94. 
27

 JANÍČEK, P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí, I., s. 12. 
28

 HOLMAN, R., Ekonomie, s. 55–57. 
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ale pouze určitý omezený výběr – výběrový soubor, který by měl být reprezentativním 

obrazem základního souboru
29

. 

 

2.4.3 Analýza citlivosti 

Analýza citlivosti (někdy též postoptimalizační analýza) zkoumá vlivy dodatečných 

změn parametrů úlohy a její struktury na nalezená řešení. Místo poznání jediného 

statického řešení umožňuje analyzovat strukturu systému a jeho chování
30

. 

 

2.4.4 Motýlí efekt 

Tento pojem, využívaný v teorii chaosu, vyjadřuje citlivost závislosti vývoje systému 

na počátečních podmínkách, jejichž malé změny mohou mít za následek velké variace 

na výstupu. I něco tak nepatrného jako pohyb motýlích křídel může v konečném 

důsledku vyvolat hurikán na druhé polovině světa
31

. 

 

2.4.5 Ishikawův diagram 

Jedná se o jednoduchou analytickou techniku pro zobrazení a následnou analýzu příčin 

a následků, „duchovním otcem“ je Kaoru Ishikawa
32

. 

 

2.4.6 SWOT analýza 

SWOT analýza je metodou, s jejíž pomocí lze přehledně identifikovat silné (Strengths) 

a slabé (Weaknesses) stránky ve vztahu k příležitostem (Opportunities) a hrozbám 

(Threats). Umožňuje nalézt problematické oblasti či nové možnosti a měla by tedy být 

součástí plánování a řízení firmy
33

. 

 

                                                 

 
29

 BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M. a B. MAROŠ, Průvodce základními statistickými metodami,  

s. 13–14. 
30

 SMEJKAL, V. a K. RAIS, Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, s. 162–163. 
31

 FRACTAL FOUNDATION, What is Chaos Theory. 
32

 MANAGEMENTMANIA.COM, Ishikawův diagram. 
33

 JVM-RPIC, SWOT analýza pro podnikatele. 
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3 Analýza problému a současná situace 

V kapitole 1 byl vymezen problém a cíle práce. Tato kapitola si klade za cíl provést 

analýzu definovaného problému a popsat současnou situaci.  

 V kapitole 3.1 je analyzována zdrojová literatura v ČR a ve světě.  

Kapitola 3.2 popisuje současný vědecký výzkum v oblasti experimentální 

ekonomie. Zaměřuje se především na laboratoře experimentální ekonomie a na využití 

ekonomických experimentů v prostředí firem a institucí. 

 Kapitola 3.3 pak provádí analýzu současného základního členění ekonomických 

experimentů a identifikuje důvody pro podrobnější členění vzhledem k analýze rizik. 

Kapitola taktéž pro názornost uvádí několik příkladů těchto experimentů.  

 O tom, zda je či není vytvořena zobecněná struktura ekonomického 

experimentu, o důležitosti tohoto zobecnění a rozdělení experimentu na jednotlivé části 

pojednává kapitola 3.4. 

 Shrnutí a závěr analýzy problému a současné situace obsahuje kapitola 3.5. Tato 

kapitola vyhodnocuje novost diplomové práce, vzhledem k analýze definovaných cílů. 

 

 

3.1 Zdrojová literatura v ČR a ve světě 

V České republice existuje zřejmě jediná monografie, která se danou problematikou 

alespoň určitým způsobem zabývá. Jedná se o publikaci doc. Špalka
34

 z Ekonomicko-

správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Kniha zkoumá jednu ze současných 

základních oblastí experimentální ekonomie – teorii veřejných statků.  

 

„Jsou to právě experimenty s veřejnými statky, které prokázaly nesrovnalosti teorie 

veřejných statků a reality
35

.“ 

                                                 

 
34

 ŠPALEK, J., Veřejné statky: teorie a experiment. 
35

 Tamtéž, s. VI. 
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 Ekonomické experimenty se také postupně stávají předmětem zájmu 

závěrečných prací studentů vysokých škol. Na VUT v Brně však doposud
36

 

neexistovala práce, která by se nějakým způsobem experimentální ekonomie týkala. 

Podobná situace
37

 je na většině vysokých škol v České republice, kromě Masarykovy 

univerzity (Ekonomicko-správní fakulta) a Vysoké školy ekonomické v Praze (zde je 

vytvořena i speciální laboratoř pro ekonomické experimenty
38

). Na těchto dvou 

vysokých školách se studenti určitým způsobem experimentální ekonomií zabývají, 

jedná se však opět „pouze“ o vytvoření, opakování, či replikování
39

 určitého 

ekonomického experimentu
40

. 

 

Ve světě existuje již o poznání více monografií, které se danou problematikou 

zabývají. Velká část pochází z USA, kde se s ekonomickými experimenty začínalo
41

, 

a odkud se také následně rozšířily do ostatních světadílů. Publikace se však většinou 

drží již zmíněné tendence zaměření přímo na ekonomické experimenty a vyvození 

závěrů, nikoliv na metodologii a problémy, které jsou předmětem této práce. V mnoha 

případech je tak monografie tvořena „pouze“ uceleným souborem již publikovaných 

článků
42

, případně popisuje návrhy konkrétních experimentů
43

. Komplexních pojednání 

o experimentální ekonomii je poskrovnu
44

 a bohužel postrádají aplikaci systémového 

přístupu
45

. Jsou tak spíše zajímavým „povídáním“
46

. 

                                                 

 
36

 Informace je platná do akademického roku 2013/2014, vychází z analýzy závěrečných prací uvedených 

v elektronické databázi VUT v Brně. 
37

 Tedy buď úplná absence tohoto předmětu zkoumání, případně malý zájem o něj. 
38

 Oficiální název – LEE (Laboratoř experimentální ekonomie). 
39

 Replikací je míněno nové provedení známého experimentu, s určitou mírou změn jeho podoby. 
40

 Informace vychází opět ze zveřejněných závěrečných prací, je platná do akademického roku  

2013–2014. 
41

 Vernon L. Smith – americký profesor ekonomie, a jeho následovníci. 
42

 SMITH, V., L., Papers in Experimental Economics. 

    SMITH, V., L., et al., Bargaining and Market Behavior: Essays in Experimental Economics. 

    BOLLE, F., LEHMANN-WAFFENSCHMIDT, M., et. al., Surveys in Experimental Economics: 

    Bargaining, Cooperation and Election Stock Markets. 
43

 BERGSTROM, T., C. a J. H. MILLER, Experiments With Economic Principles: Microeconomics. 
44

 Lze zmínit např.: 

    BARDSLEY, N., CUBITT, L., LOOMES, G., et al., Experimental Economics: Rethinking the Rules. 

    GUALA, F., The Methodology of Experimental Economics. 
45

 JANÍČEK, P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí, I., s. 12–16. 
46

 Zejména nedodržení atributů  A1 – dodržení pojmové čistoty, A3 – strukturovaný přístup k entitě, 

A7 – komplexní přístup k entitě. 
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Důležitým literárním zdrojem se proto stávají zejména články v různých 

ekonomických časopisech
47

 (případně příspěvky z konferencí apod.), které sice sami 

o sobě postrádají komplexní přístup, ale jejich studiem a analýzou lze vyvodit vědecké 

závěry. 

 

3.2 Věda a výzkum 

Vědecký výzkum v oblasti experimentální ekonomie je prováděn především 

v akademickém prostředí. Postupně si však tato disciplína nachází své místo 

i ve firmách a institucích (3.2.3) a stává se důležitým nástrojem při dosahování jejich 

cílů.  

Většina ekonomických experimentů je prováděna v experimentálních 

laboratořích (3.2.2), stále více se však polemizuje i o polních experimentech
48

 (o jejich 

výhodách a nevýhodách).  

S růstem zájmu o tuto oblast ke konci dvacátého století pak vzniká Economic 

Science Association (3.2.1). 

 

3.2.1 Economic Science Association 

V roce 1986 byla založena Economic Science Association (ESA)
49

, asociace, jejímž 

mottem je realizace kontrolovaných ekonomických experimentů za účelem pochopení 

ekonomického chování. Od roku 1997 ji lze považovat za plně mezinárodní, výroční 

zasedání se střídají mezi Evropou a Severní Amerikou. 

 Mezi stěžejní činnosti této asociace patří vydávání časopisu Experimental 

Economics
50

, který patří v současné době mezi TOP 10 ekonomických časopisů
51

, 

a pořádání, příp. sponzoring, konferencí a workshopů.  

  

                                                 

 
47

 Dostupné např. z elektronických plnotextových databází. 
48

 Viz kapitola 3.3. 
49

 ESA – ECONOMIC SCIENCE ASSOCIATION, Experimental economics, Economicscience.org. 
50

 SPRINGER, Experimental Economics: A Journal of the Economic Science Association, Springer.com. 
51

 Posuzováno dle impakt faktoru (citační index). 



Analýza problému a současná situace 

  
24 

 
  

3.2.2 Laboratoře experimentální ekonomie  

Podstatnou část laboratorních
52

 ekonomických experimentů lze realizovat v běžné 

místnosti se základním vybavením, např. vysokoškolská posluchárna, standardně 

vybavená učebna apod. V těchto podmínkách také byly realizovány první ekonomické 

experimenty. S rozvojem experimentální ekonomie a s postupným navyšováním zájmu 

o tuto oblast výzkumu se pak začínají budovat specializované laboratoře, které mohou 

poskytnout kvalitnější a stabilnější prostředí pro prováděné experimenty. Laboratoře 

jsou většinou vybudovány pod záštitou univerzit a jedná se z velké části o místnosti 

vybavené IT technikou (počítače, servery, síťová kabeláž). 

 Ze Spojených států amerických, kde byly první specializované laboratoře 

experimentální ekonomie vybudovány, se tento trend postupně šíří i do ostatních zemí 

celého světa. V současné době jich existují celé desítky. Seznam laboratoří, i když jistě 

ne zcela úplný, uvádí např. výzkumná jednotka LAMETA
53

.  

 V České republice byla první laboratoř experimentální ekonomie (LEE
54

) 

založena v srpnu 2009 při VŠE v Praze. Laboratoř tvoří dvě samostatné laboratorní 

místnosti, po 24 a 12 počítačích, a jedna monitorovací místnost se čtyřmi serverovými 

stanicemi
55

. 

 

                                                 

 
52

 U polního experimentu není laboratoř vyžadována. 
53

 LAMETA, Laboratoire d´Economie Expérimentale de Montpellier, Leem.lameta.univ-montp1.fr. 
54

 LEE = Laboratoř experimentální ekonomie. 
55

 LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ EKONOMIE, O nás, Vse-lee.cz. 
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Obrázek 1: Laboratoř experimentální ekonomie, VŠE, Praha (Zdroj: http://www.vse-

lee.cz/img/useruploads/galerie/laborator/0_panorama-laborator2_2.jpg) 

 

 

3.2.3 Ekonomické experimenty v prostředí firem a institucí 

Z akademického prostředí, kde se experimentální ekonomie jako vědní disciplína 

zrodila, pozvolna dochází k expanzi i do prostředí firem a institucí. V globálním 

měřítku se s ekonomickými experimenty setkáme nejčastěji v nadnárodních 

korporacích, případně ve velkých a silných firmách. Znalost a vhodné použití 

ekonomického experimentu však může přinést prospěch jakémukoliv podniku. 

 Využití experimentální ekonomie v prostředí firem lze názorně ilustrovat 

na nadnárodní společnosti Hewlett-Packard (HP). HP Labs
56

 byly založeny v roce 1994 

a s pomocí finančně motivovaných subjektů studují širokou škálu ekonomických 

situací. Mezi zkoumané oblasti HP Labs patří zejména agregace informací, reputace 

společnosti, chování spotřebitele a kvantová teorie her. Velká část získaných poznatků 

byla postupně využita v praxi a také publikována (The Wall Street Journal, Financial 

Times, Newsweek a Scientific American)
57

. Z dalších firem, které experimenty 

                                                 

 
56

 Laboratoře HP. 
57

 HEWLETT-PACKARD, HP Labs: Information Services and Process Innovation Lab, Hpl.hp.com. 

http://www.vse-lee.cz/img/useruploads/galerie/laborator/0_panorama-laborator2_2.jpg
http://www.vse-lee.cz/img/useruploads/galerie/laborator/0_panorama-laborator2_2.jpg
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využívají, lze pak jmenovat například Google, Yahoo, eBay, HGST
58

, Ford Motor 

Company, IBM
59

 a další
60

. 

Experimentální ekonomie může být ve firmách a institucích velmi silným 

a efektivním nástrojem k minimalizaci nákladů, maximalizaci zisku, získání 

konkurenční výhody, predikci poptávky, cenové tvorbě, cílení reklamy … Analýza 

rizik, a procesy s ní související, minimalizuje negativa spojená s touto disciplínou 

a může z ní vytvořit opravdu lukrativní nástroj. 

 

3.3 Současné základní členění ekonomických experimentů 

Pokud se v odborné literatuře mluví o ekonomickém experimentu, má se na mysli 

z hlediska místa realizace většinou tzv. laboratorní experiment
61

, tedy experiment 

prováděný v umělých laboratorních podmínkách a za vědomé účasti subjektů. V mnoha 

ohledech lepší variantou je pak realizace experimentu v přirozených podmínkách 

bez vědomí účastníků, jedná se o tzv. polní experiment
62

. Z důvodu minimálního 

zájmu o tento typ experimentu v České republice se doposud neustálil jeho přesný 

název
63

, tato práce vychází z překladu Špalka
64

. Vzhledem k množství prováděných 

ekonomických experimentů se studenty na vysokých školách je pak ještě vhodné 

vyčlenit tzv. školní experiment
65

, který má taktéž svá podstatná specifika. 

 Z hlediska zkoumané oblasti se člení experimenty na makroekonomické 

a mikroekonomické. Předmět zájmu je pak vymezen klasickou ekonomickou teorií. 

Mikroekonomické experimenty, zabývající se rozhodováním jednotlivých tržních 

subjektů
66

, zkoumají především chování spotřebitele a formování poptávky, chování 

firmy a formování nabídky, trhy výrobních faktorů, případně rovnováhu, efektivnost, 
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 LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ EKONOMIE, Vse-lee.cz. 
64

 ŠPALEK, J., Veřejné statky: teorie a experiment. 
65

 AN  Classroom Experiment; Překlad tohoto pojmu není doposud v češtině zaveden. Doslovný 
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či úlohu státu
67

. Makroekonomické experimenty, zabývající se zkoumáním 

ekonomického systému jako celku, pak zkoumají především národohospodářské 

agregáty (HDP, nezaměstnanost, inflace, platební bilance), trh zboží a služeb, 

hospodářský růst, či agregátní nabídku a poptávku
68

. 

 Výše uvedená členění ekonomických experimentů, tedy členění z hlediska místa 

realizace a členění z hlediska zkoumané oblasti, jsou v současné době obecně uznávána 

předními odborníky v oblasti experimentální ekonomie. O uvedených typech 

experimentů se pak vedou i současné debaty a analyzují se jejich výhody a nevýhody.  

 Podrobnější členění ekonomických experimentů doposud nebylo strukturovaně 

provedeno. Je však zřejmé, že každý typ ekonomického experimentu se sebou přináší 

i jistá konkrétní specifická omezení a samozřejmě také specifická rizika. Současná 

literatura sice přímo o rizicích jako takových nemluví, přesto však se vedou diskuse 

o důvěryhodnosti a přesnosti určitých typů experimentů. Pro kvalitní analýzu rizik je 

pak strukturované a podrobné členění experimentů nepostradatelné. Analýza rizik 

ve vztahu k různým zaměřením (resp. typům) ekonomických experimentů je navíc 

důležitým vodítkem pro výběr vhodných parametrů experimentu ve spojitosti 

se zkoumaným problémem. 

 

 Několik stěžejných ekonomických experimentů je popsáno v následujících 

podkapitolách. Příklady pokrývají základní oblasti experimentální ekonomie a jejich 

uvedení v této práci je důležité z hlediska následného navrženého členění experimentů 

dle jejich zaměření (resp. typů), viz kapitola 4.1. 

 

3.3.1 Dobrovolné přispívání na veřejný statek 

Experiment, prováděný se studenty v rámci výuky na ESF Masarykovy univerzity 

v Brně, má podobu opakované hry. Účastníci obdrží papírový formulář 

pro zaznamenání svých zisků a v každém z devíti kol se rozhodují, zda přispějí 

na veřejný účet, nebo zda uloží peníze na účet osobní. K tomuto rozhodnutí mají vždy 
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k dispozici 2 body pro rozdělení mezi tyto dva účty. Studenti jsou motivováni 

nepeněžně, na konci hry je jeden z nich vylosován a je mu přiděleno určité procento 

získaných peněžních prostředků v podobě bodů, které se započítávají do výsledné 

klasifikace předmětu.   

Prostředky uložené na osobní účet se přímo přemění na zisk v Kč, a to v poměru 

40 Kč krát počet bodů. Oproti tomu prostředky uložené na společný účet se nejprve 

vynásobí koeficientem 10 Kč a následně se rovnoměrně rozdělí mezi všechny účastníky 

experimentu, bez ohledu na to, kdo jakým dílem přispěl na skupinový účet. V průběhu 

devíti kol jsou provedeny dvě modifikace, a to sice po třetím kole, kdy se výnosnost 

na osobním účtu sníží na 20 Kč krát počet bodů, a po šestém kole, kdy je zařazena 

diskuse a hráči se mohou domluvit na společné strategii. Předmětem experimentu je 

„černé pasažérství“ za daných experimentálních podmínek
69

. 

 

3.3.2 Vývoj nabídky a poptávky 

Skupina subjektů je náhodně rozdělena na dvě podskupiny, skupinu kupujících 

a skupinu prodávajících. Každý kupující obdrží kartu s číslem, které představuje 

maximální cenu, kterou je ochoten zaplatit za jednu jednotku fiktivního produktu, tato 

maximální cena je známá pouze jemu. Úkolem této skupiny je zakoupit daný produkt 

v dané cenové relaci, čím nižší výdaj, tím lépe. Taktéž skupina prodávajících obdrží 

kartu s číslem, které v tomto případě představuje minimální cenu, za kterou mohou daný 

produkt prodat, platí zásada co nejvyššího výnosu. Skupina kupujících tímto způsobem 

generuje poptávku a skupina prodávajících nabídku. Daná čísla se v průběhu celého 

experimentu nemění a jsou trvale přidělena respondentům. 

Subjekty by měly v časovém intervalu od 5 do 10 minut uzavřít obchod, přičemž 

nesmí porušit pravidlo minimální, resp. maximální, ceny a zásadu maximalizace zisku, 

resp. minimalizace nákladů. Jakmile je uzavřen kontrakt, kupující ani prodávající, kteří 

jej uzavřeli, již nesmějí zasahovat do průběhu daného kola. 
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Experiment se v několika kolech opakuje a výsledné kvantitativní údaje se 

zaznamenávají. Neměnnost minimálních a maximálních cen umožňuje simulovat vývoj 

nabídky a poptávky v průběhu času.  

Cílem experimentu je simulovat skutečný trh, studovat vývoj chování ceny 

v daných kontrolovaných laboratorních podmínkách a ověřit ekonomickou teorii 

rovnovážné ceny (equilibrum)
70

.  

 

3.3.3 Efektivnost tzv. „North“ reklamy v internetovém vyhledávači 

Cílem tohoto experimentu je zkoumat vliv množství tzv. North
71

 reklamy 

v internetovém vyhledávači na míru prokliku
72

. 

 Experimentátoři náhodně mění počet zobrazovaných položek reklamy a sledují, 

jak je dané uspořádání efektivní. Účastníci jsou vybráni náhodně a nejsou informováni 

o tom, že by se experimentu účastnili
73

. 

 

3.3.4 Chování subjektů ve hře Diktátor 

Všichni účastníci experimentu obdrží základní finanční částku za účast na experimentu, 

tzv. „show-up fee“, přičemž je jim sděleno, že další získaný finanční obnos bude záležet 

na jejich rozhodování v průběhu experimentu. Polovina účastníků je poté náhodně 

určena jako tzv. diktátoři. Toto uspořádání je většinou v průběhu experimentu neměnné. 

 Experimentátor v každém kole přidělí všem diktátorům určitou peněžní částku 

a je pouze na diktátorovi, jak obnos rozdělí mezi sebe a náhodně vybraného 

„nešťastníka“ z druhé skupiny. Je zřejmé, že při maximalizaci svého zisku 

z experimentu si diktátor ponechá celý obnos a svému protějšku nedá nic.  

 Hru je možné několika způsoby modifikovat a zkoumat tak rozličné vědecké 

otázky. Protějškem například nemusí být přímo účastník experimentu, ale může být 
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nahrazen charitou. Diktátor pak tedy rozděluje obnos mezi sebe a vybranou charitu. 

Cílem experimentu je zjistit, zda, případně jak, se změní chování diktátorů.  

Zajímavou otázkou je také vliv vzdělání, tedy zda například ekonomové, kteří 

teorii her studovali, budou tzv. více sobečtí a budou více sledovat maximalizaci zisku
74

. 

 

3.3.5 Dávky v nezaměstnanosti, sankce, chování při hledání zaměstnání 

Každý z účastníků je umístěn do samostatné kóje, kde má k dispozici pokyny a počítač 

s příslušným specializovaným programem. Experiment se skládá ze sta kol, která jsou 

simulována příslušným softwarem. V každém kole je respondentům nabídnuto pracovat 

po následující čtyři kola za uvedenou mzdu, přičemž po dobu kontraktu nelze práci 

opustit. Je znám interval pro možné nabídnuté mzdy a je známa také výše podpory 

v nezaměstnanosti, případně sankce za delší období nezaměstnanosti. Cílem účastníků 

je maximalizovat kumulovaný příjem, přičemž jeho výše ovlivňuje odměnu za účast 

při experimentu.  

 Tímto způsobem se experimentálně zkoumá vliv výše mzdy, výše podpory 

v nezaměstnanosti a sankcí za delší období nezaměstnanosti na ochotu subjektů nechat 

se zaměstnat
75

.   

 

3.3.6 Diskriminace na trhu nájemního bydlení 

Cílem experimentu je prověřit případné sklony k diskriminaci na trhu s bydlením. 

Experiment je prováděn přes internet, bez vědomí a souhlasu subjektů, prostřednictvím 

webového portálu některého z hlavních zprostředkovatelů této činnosti.  

 Experimentátoři vytvoří fiktivní žadatele a jejich identity. Následně na webovém 

portálu vloží paralelně příslušné nabídky v intervalu cca do jedné hodiny, tak aby byl 

zachován požadavek rovnosti, se zachováním „utajení“. Reakce na tyto nabídky se 
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zaznamenávají a následně vyhodnocují. Tímto způsobem lze zkoumat například vliv 

pohlaví či etnické příslušnosti
76

.  

 

3.3.7 Vliv soukromého vlastnictví akcií firmy na její výkonnost 

Experiment zkoumá vliv převodu státního vlastnictví akcií firem na soukromé 

vlastnictví, tzv. privatizace, na výkonnost firmy. Cílem experimentu je zjistit, zda tento 

převod má či nemá vliv na výkonnost posuzovanou finančními ukazateli (např. ROA, 

ROE apod.). 

Privatizace akcií firem, jinak typická pro postkomunistické země, proběhla 

například i v Číně, kde byl experimentálně zjišťován vliv tohoto převodu na firmu
77

. 

 

3.4 Existence zobecněné struktury ekonomického experimentu 

Publikované vědecké články týkající se experimentální ekonomie většinou obsahují 

stručné vymezení dané problematiky, popis provedeného experimentu, výsledky měření 

a následné vyvození závěrů. Popisy
78

 provedených experimentů již lze počítat v řádu 

stovek, autoři se však doposud nepokusili o zobecnění tohoto popisu, který by měl 

obecnou platnost. Toto zobecnění je však pro analýzu rizik více než vhodné. Umožní 

rozdělit průběh experimentu na části (návrh experimentu, řízení aktivace, řízení měření, 

aktivace entity, měření odezev apod.), a ke každé části případně přiřadit vztahující se 

rizika.  

  

3.5 Shrnutí a závěr analýzy problému a současné situace 

V současné době můžeme v oblasti experimentální ekonomie sledovat obrovský boom. 

Za posledních 20–30 let došlo k velkému nárůstu provedení ekonomických 

experimentů, každoročně jsou pak publikovány stovky odborných článků v prestižních 
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ekonomických časopisech. Z akademického prostředí
79

 dochází postupně 

k „prosakování“ do veřejné sféry a ekonomické experimenty jsou v mnoha případech 

využívány firmami a institucemi, např. jako nástroj při plánování a řízení.  

Dosud však není vytvořena obecná metodologie
80

 experimentální ekonomie, 

neexistuje obecná struktura ekonomického experimentu, neexistuje detailnější členění 

experimentů dle typů, ani nebyla provedena analýza rizik ve vztahu k různým 

zaměřením (resp. typům) ekonomických experimentů. Výzkum je soustředěn především 

na samotné provedení experimentu a vyvození určitých závěrů
81

. 

Analýza problému a současné situace potvrdila novost diplomové práce. Cíle 

práce dosud nebyly vymezeným způsobem zpracovány a publikovány. Naplnění těchto 

cílů tak výrazně obohatí teorii experimentální ekonomie a bude pro daný obor přínosem. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

Tato část práce obsahuje vlastní návrhy řešení definovaných problémů (viz kapitola 1). 

Členěna je do tří podkapitol, přičemž každá z nich se věnuje jednomu z vytyčených 

cílů.   

 Kapitola 4.1 navrhuje nové členění ekonomických experimentů. Navazuje 

na kapitolu 3.3, kde byla popsána rešeršní studie zaměřená na současné základní členění 

ekonomických experimentů.  

 V kapitole 4.2 je předmětem zkoumání zobecněná struktura ekonomického 

experimentu (navázání na kapitolu 3.4). Je zde ověřována hypotéza H týkající se 

aplikovatelnosti zobecněné struktury experimentu (definované Janíčkem) 

na ekonomický experiment.  

 Vzhledem k tématu práce je pak stěžejní kapitola 4.3, která vychází 

z předchozích dvou kapitol a provádí analýzu rizik ekonomických experimentů. 

Zaměřuje se na identifikaci podstatných rizik, jejich analýzu a návrh případných 

protiopatření. 

 

 

4.1 Návrh nového členění ekonomických experimentů 

Analýza problému a současné situace (kapitola 3) mimo jiné popisuje současné základní 

členění ekonomických experimentů (viz kapitola 3.3). Toto členění se však omezuje 

pouze na hledisko zkoumané oblasti a hledisko místa realizace experimentu. Jak uvádí 

zmíněná kapitola, podrobnější členění ekonomických experimentů doposud nebylo 

strukturovaně provedeno. Návrh nového členění ekonomických experimentů, který je 

obsahem této kapitoly, doposud nebyl takto strukturovaně vymezen a je jedním 

z přínosů diplomové práce. 

 V navrženém členění byla ponechána obě dříve zmíněná hlediska (hledisko 

zkoumané oblasti, hledisko místa realizace experimentu) a nově bylo identifikováno 

a popsáno třináct dalších. Výsledných patnáct hledisek tvoří nové, ucelené a uspořádané 
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členění ekonomických experimentů, a je také předpokladem pro kvalitní 

a strukturovanou analýzu rizik ekonomických experimentů (viz kapitola 4.3). 

 Hlediska uvádí následující přehled. Podrobněji jsou pak tato popsána 

v jednotlivých podkapitolách 4.1.1 až 4.1.15. 

 

 Hledisko typu nadřazené struktury experimentu (4.1.1) 

 Hledisko typu problému (4.1.2) 

 Hledisko zkoumané oblasti (4.1.3) 

 Hledisko místa realizace experimentu (4.1.4) 

 Hledisko délky trvání experimentu (4.1.5) 

 Hledisko časového omezení pro rozhodování entity (4.1.6) 

 Hledisko motivace entity (4.1.7) 

 Hledisko způsobu předání informací zkoumané entitě (4.1.8) 

 Hledisko kontaktu mezi experimentátorem a entitou (4.1.9) 

 Hledisko kontaktu mezi zkoumanými entitami (4.1.10) 

 Hledisko informovanosti o chování ostatních entit (4.1.11) 

 Hledisko typu spolupráce mezi entitami (4.1.12) 

 Hledisko struktury zkoumané entity (4.1.13) 

 Hledisko typu entity (4.1.14) 

 Hledisko státní příslušnosti subjektů (4.1.15) 

 

 

4.1.1 Hledisko typu nadřazené struktury experimentu 

Z hlediska typu nadřazené struktury ekonomického experimentu lze vymezit následující 

členění, kde nadřazenou strukturou může být: 

 stát, vláda 

 firma, instituce 

 vědecké pracoviště
82
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Každá z těchto nadřazených struktur má svá určitá specifika. Odlišnosti lze 

vypozorovat například v typech zkoumaných problémů, dostupných finančních 

prostředcích, typech zkoumaných entit apod. 

 

4.1.2 Hledisko typu problému 

Členění dle hlediska typu problému názorně ukazuje význam a využití experimentální 

metody v ekonomii. Tuto lze účinně využít nejen při testování stávajících 

ekonomických teorií, případně formulování teorií nových, ale i jako nástroj 

pro plánování, rozhodování či řízení v prostředí firem a institucí. V neposlední řadě se 

pak ekonomický experiment osvědčil při analýze chování subjektů
83

 v dané situaci. 

Vzhledem k výše zmíněnému je tedy vhodné členit experimenty dle typu 

problému do následujících kategorií: 

 testování stávajících ekonomických teorií
84

 

 formulování nových ekonomických teorií 

 plánování, rozhodování a řízení
85

 

 analýza chování subjektů v dané situaci 

 

4.1.3 Hledisko zkoumané oblasti 

Předmětem zájmu experimentální ekonomie mohou být rozličné oblasti klasické 

ekonomické teorie. Podle stupně podrobnosti bychom takto mohli vyčlenit desítky 

zkoumaných oblastí. Vzhledem k zaměření práce a vzhledem k současné situaci 

(viz kapitola 3.3), kdy se vedou diskuse pouze o základním členění, se jeví jako 

nejlepším řešením zachovat současné rozdělení ekonomických experimentů dle hlediska 

zkoumané oblasti na: 

  

                                                 

 
83

 Vysvětlení či určení chování entity v daném kontextu. 
84

 Může se jednat o verifikaci i falzifikaci. 
85

 Např. státu, firmy, instituce apod. 
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 makroekonomické experimenty 

 mikroekonomické experimenty 

 

4.1.4 Hledisko místa realizace experimentu 

Při návrhu experimentu je velmi důležité, aby experimentální tým důkladně zvážil 

otázku místa realizace experimentu. Při volbě místa realizace jsou rozhodujícími faktory 

finanční náklady, dostupnost experimentální laboratoře, výhody a nevýhody 

laboratorního experimentu a experimentu prováděného v reálných podmínkách 

(bez vědomí účastníků) apod. Stejně jako v předchozí podkapitole 4.1.3 došel autor 

k závěru, že nejvhodnějším řešením bude zachovat současné členění (uznávané 

předními odborníky v této oblasti, viz kapitola 3.3), s tím, že v případě experimentu 

laboratorního bude toto členění provedeno, vzhledem k následné analýze rizik 

(viz kapitola 4.3), na vyšší úrovni podrobnosti. Z hlediska místa realizace lze tedy 

ekonomické experimenty členit na: 

 laboratorní experiment, typ laboratoře 

o virtuální vs. reálná laboratoř 

o provizorní vs. specializovaná laboratoř 

 polní experiment86 

 školní experiment
87

 

 

4.1.5 Hledisko délky trvání experimentu 

Doba, po kterou se experiment provádí, je dalším důležitým parametrem ekonomického 

experimentu. Touto dobou se má primárně na mysli časový úsek, kdy dochází k aktivaci 

vyšetřované entity, měření podnětů a měření odezev. Tento časový interval se může 

vměstnat do jedné hodiny, ale může také trvat několik let. Se zřetelem na analýzu rizik 

                                                 

 
86

 V odborné literatuře označován též jako tzv. field experiment. Jeho specifikem je, že zkoumaná entita 

si není vědoma toho, že se účastní experimentu. 
87

 Jedná se o experimenty prováděné se studenty, například v rámci výuky na vysoké škole. V odborné 

literatuře označován jako tzv. classroom experiment.  
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je pak vhodné podle tohoto intervalu ekonomické experimenty rozčlenit, jelikož 

jednotlivé délky časových intervalů budou představovat odlišná rizika, případně odlišné 

míry rizik. Podle hlediska délky trvání experimentu lze tyto členit na experimenty 

s trváním:  

 den 

 v řádech dnů 

 v řádech týdnů 

 v řádech měsíců 

 v řádech let 

 

4.1.6 Hledisko časového omezení pro rozhodování entity 

Z hlediska faktoru času je taktéž nutné brát v potaz případná časová omezení 

pro rozhodování entity. Odlišné délky časových intervalů pro rozhodování mohou 

přinést i odlišné výsledky experimentů a je tedy třeba tento faktor důsledně analyzovat 

a zhodnotit. Základní návrh členění ekonomických experimentů dle hlediska časového 

omezení pro rozhodování entity je střídmý a představuje zařazení experimentů do dvou 

kategorií, které rozdělují toto omezení na: 

 podstatné 

 zanedbatelné
88

 

 

4.1.7 Hledisko motivace entity 

Motivace hraje v ekonomickém experimentu velmi významnou roli. Stěžejní úlohu pak 

plní zejména v experimentech laboratorních a školních. U polního experimentu lze 

mluvit o přirozené motivaci entity, jelikož tato o prováděném experimentu neví a její 

chování je tedy vždy „přirozené“. V praxi se nejčastěji využívá motivace peněžní, 

jelikož minimalizuje některá specifická rizika spojená s motivací nepeněžní (ať již 

                                                 

 
88

 Experimenty bez podstatného časového omezení. 
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materiální či nemateriální). Navržené členění z hlediska motivace entity je pak 

následující: 

 peněžní motivace 

o pouze fixní složka
89

 

o fixní i variabilní složka 

o pouze variabilní složka
90

 

 nepeněžní motivace 

o materiální
91

 

o nemateriální
92

 

 

4.1.8 Hledisko způsobu předání informací zkoumané entitě 

Při aktivaci dochází k předání informací zkoumané (vyšetřované) entitě. Tyto informace 

ovlivňují chování entity, které je následně zachyceno měřením odezev. Předání 

informací může mít charakter ústního předání, kdy informace sděluje experimentátor, 

případně se může jednat i o tzv. papírové (písemné) předání, nebo mohou být informace 

entitě poskytnuty elektronickou cestou (zobrazovací zařízení IT). Členění dle hlediska 

způsobu předání informací zkoumané entitě je tedy takovéto: 

 informace sděluje experimentátor (ústní předání) 

 papírové (písemné) předání informací 

 předání informací elektronickou cestou (přes zobrazovací zařízení IT
93

) 

 

                                                 

 
89

 Fixní složkou se má na mysli předem dohodnutá neměnná finanční odměna, která není závislá 

na předvedeném „výkonu“ v průběhu experimentu. 
90

 Variabilní složka představuje peněžní odměnu, která je plně závislá na předvedeném výkonu v průběhu 

experimentu. Vyšetřovaný subjekt se tak snaží maximalizovat svůj zisk, přičemž se však ale zároveň 

vystavuje riziku nulové odměny. 
91

 Může se jednat například o čokoládovou tyčinku apod. 
92

 Motivací může být objasnění příslušné teorie, v případě školního experimentu např. body do celkového 

hodnocení předmětu, případně může mít experiment formu hry atd. 
93

 Nejčastěji se jedná o klasický monitor stolního počítače, případně obrazovku laptopu. Při současném 

vývoji IT však existují i další alternativy… 
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4.1.9 Hledisko kontaktu mezi experimentátorem a entitou 

Podstatný vliv na chování entity může mít, mimo již výše zmíněného, i způsob kontaktu 

mezi experimentátorem a entitou. V této oblasti je třeba rozlišovat kontakt: 

 přímý – přímý fyzický kontakt 

 nepřímý – zprostředkovaný kontakt
94

 

 kombinovaný 

 

Kromě těchto vlivů však nelze opomenout ani směr komunikace. Ta může být 

jednosměrná (pouze od experimentátora ke zkoumané entitě), ale i dvousměrná. 

Pod dvousměrnou komunikací si lze přestavit například dodatečné získávání informací 

od experimentátora. Tento faktor je podstatný zejména k rozlišení skutečnosti, zda se 

zkoumaná entita musí rozhodnout (či „chovat“) na základě fixních vstupních informací, 

či zda může (např. vlivem nepochopení či nejasnosti instrukcí) požádat o další 

(dodatečné) informace. Členění z hlediska kontaktu mezi experimentátorem a entitou 

může být tedy i následující: 

 jednosměrná komunikace 

 dvousměrná komunikace 

 

4.1.10 Hledisko kontaktu mezi zkoumanými entitami 

Důležitým faktorem je i to, zda mezi zkoumanými entitami (subjekty, případně 

skupinami či týmy subjektů) dochází k nějakému kontaktu, případně k jakému druhu 

kontaktu (fyzický, zprostředkovaný, kombinovaný). Hledisko kontaktu může mít vliv 

na chování zkoumané entity a je proto třeba jej při analýze rizik zohlednit. Navržené 

členění je podobné kapitole 4.1.9, s tím, že je rozšířeno o možnost, kdy ke kontaktu 

mezi zkoumanými entitami nedochází (kontakt nemusí být v tomto případě nutný). 

Rozlišujeme tedy experimenty, kde existuje mezi zkoumanými entitami kontakt: 

  

                                                 

 
94

 Virtuální kontakt, přes PC apod. 
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 přímý – přímý fyzický kontakt 

 nepřímý – zprostředkovaný kontakt 

 kombinovaný 

 kontakt neexistuje 

 

4.1.11 Hledisko informovanosti o chování ostatních entit 

Předmětem výzkumu je v experimentální ekonomii chování subjektů, na které může mít 

vliv relativně velké množství činitelů. Jedním z těchto ovlivňujících činitelů je i znalost 

chování ostatních zkoumaných entit. Vliv této znalosti může být samozřejmě součástí 

výzkumu, v mnohých případech však může být nežádoucí a je tedy vhodné členit 

ekonomické experimenty i následujícím způsobem:  

 Zkoumaná entita chování ostatních entit: 

o zná 

o částečně zná  

o nezná 

 

4.1.12 Hledisko typu spolupráce mezi entitami 

Ekonomický experiment může zkoumat rozličné ekonomické otázky. Na tyto „otázky“ 

pak lze nahlížet z více úhlů pohledu, kdy experimentátor mění dílčí parametry 

experimentu. Jedním z těchto parametrů může být i vliv spolupráce mezi vyšetřovanými 

entitami. Z tohoto hlediska je tedy vhodné členit experimenty na:  

 kooperativní
95

 

 konkurenční
96

 

 individuální
97

 

                                                 

 
95

 Subjekty mohou/musí spolupracovat. 
96

 Spolupráce je zakázána, subjekty se vzájemně ovlivňují (např. ovlivnění výše odměny z experimentu). 
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4.1.13 Hledisko struktury zkoumané entity  

Předmětem ekonomického experimentu může být samotné chování jedince (bez vlivu 

skupiny či týmu), ale i chování skupiny (případně jedince ve skupině), či týmu 

(případně jedince v týmu). Z hlediska analýzy rizik nemusí být toto členění zásadní, je 

však třeba jej uvést z důvodu celistvosti navrženého nového členění ekonomických 

experimentů. Z hlediska struktury zkoumané entity je tedy vhodné rozlišovat 

experimenty: 

 individuální
98

 

 skupinové
99

 

o chování jedince ve skupině 

o chování celé skupiny 

 týmové
100

 

o chování jedince v týmu 

o chování celého týmu 

 

4.1.14 Hledisko typu entity 

Každý člověk je originál. Má odlišné genetické vlastnosti, odlišnou výchovu, vyrůstal 

ve specifickém prostředí, má vlastní jedinečné zážitky či zkušenosti, odlišnou emoční 

úroveň, dosáhl určité úrovně vzdělání atd. Tuto lidskou originalitu je nutné zohlednit 

jednak při samotném návrhu experimentu, případně pak při posouzení výsledků, kterých 

bylo dosaženo. Určení subjektů (entity ΩE), které budou vhodným výběrovým 

souborem pro experiment
101

, je pak důležitým faktorem pro správné vyřešení daného 

                                                                                                                                               

 
97

 Chování ostatních účastníků experimentu není relevantní (např. nemá vliv na výši odměny apod.). 
98

 Předmětem experimentu je chování konkrétního subjektu, bez vlivu jiných subjektů. 
99

 Předmětem experimentu je chování skupiny, případně jedince ve skupině. Skupinou se rozumí určitá 

množina subjektů, přičemž každý z nich se snaží dosáhnout svého vlastního cíle, spolupráce není 

povinná. 
100

 Předmětem experimentu je chování týmu, případně jedince v týmu. Týmem se rozumí určitá množina 

subjektů vzájemně spolupracujících na dosažení společného cíle. 
101

 Většinou nelze testovat celý základní soubor. 
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problému. V kontextu analýzy rizik navrhuje autor členit ekonomické experimenty 

podle hlediska typu entity na experimenty: 

 se studenty
102

 

 s „obyčejnými“ lidmi
103

 

 se specifickou skupinou
104

 

 

4.1.15 Hledisko státní příslušnosti subjektů 

Úvaha o odlišnosti a „originalitě“ každého jedince, která byla uvedena v předchozí 

podkapitole 4.1.14, se vztahuje i na další podstatný faktor, který výrazným způsobem 

ovlivňuje výsledky experimentu. Jedná se o odlišnosti subjektů (entit) vzhledem 

ke státní příslušnosti. V tomto případě je třeba brát v potaz odlišnou kulturu a tedy 

i odlišné společenské zázemí, které může mít podstatný vliv na chování subjektů. 

Experimenty je pak vhodné členit dle hlediska státní příslušnosti
105

 subjektů 

na experimenty: 

 národní
106

 

 mezinárodní
107

 

 

 

 

 

                                                 

 
102

 Studenti hrají klíčovou roli zejména ve školním experimentu, lze jich využít ale i v jiných typech 

ekonomických experimentů.  
103

 Obyčejnými lidmi se má v tomto případě na mysli náhodný výběr (bez požadovaného splnění určitých 

vstupních kritérií, např. vysokoškolské vzdělání apod.). 
104

 Např. pouze ekonomové, manažeři, zaměstnanci podniku apod. 
105

 V relaci se státní příslušností subjektů je pak vymezen i rozsah platnosti výsledků daného 

experimentu. 
106

 Experiment prováděný se subjekty stejné národnosti. 
107

 Experimentu se účastní subjekty více národností. 
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4.2 Zobecněná struktura ekonomického experimentu 

Vytvoření zobecněné struktury ekonomického experimentu, či případné ověření 

aplikovatelnosti již popsaných struktur experimentů z jiných oborů, doposud nebylo 

provedeno. Jedná se tudíž o původní počin, který je taktéž jedním z přínosů práce. 

Vytvoření zobecněné struktury ekonomického experimentu se jeví jako nezbytný 

předpoklad pro strukturovanou analýzu rizik v oblasti experimentální ekonomie. Cílem 

této snahy je analyzovat obecný průběh ekonomického experimentu a následně 

definovat jednotlivé činnosti, které jsou součástí procesu provedení experimentu. 

 Systémové pojetí experimentu ve své publikaci
108

 detailně popisuje Janíček. 

Stěžejní pro tuto práci je kapitola 4.1
109

 zmíněné publikace, která mimo jiné dle různých 

hledisek člení experimenty a také vymezuje zobecněnou strukturu reálného 

experimentu. Pojem „zobecněná“ v tomto případě vyjadřuje to, že struktura má obecnou 

platnost, nezávislou na oborovém charakteru experimentální entity, na níž se 

experiment realizuje
110

.  

V závislosti na specifikách ekonomického experimentu nebude v dalším textu, 

v souvislosti se zobecněnou strukturou experimentu, využívám pojem „objekt“, jelikož 

předmětem zkoumání ekonomických experimentů je většinou subjekt, případně skupina 

(resp. tým) subjektů. Pojem objekt by tedy v tomto případě mohl být zavádějící. 

V rámci zjednodušení pojmů bude objekt nahrazen, dle autora, výstižnějším pojmem 

„entita“.  

 

V návaznosti na výše zmíněné lze vyslovit následující hypotézu: 

Hypotéza H: Zobecněnou strukturou experimentu, definovanou 

Janíčkem, lze popsat obecnou strukturu ekonomického experimentu.  

 

Následující podkapitoly tuto hypotézu podrobněji analyzují a následně se 

kapitola 4.2.11 vysloví k jejímu přijetí či zamítnutí.  

                                                 

 
108

 JANÍČEK, P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí, I., s. 291–354. 
109

 Tamtéž, s. 291–312. 
110

 Tamtéž, s. 292–296. 



Vlastní návrhy řešení 

  
44 

 
  

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY (HWE)

NS

Problém
PE: φ(ΩE)

návrh 
experimentu

plánování 
měření
HuWp

aktivace 
entity
HuWa

měření 
podnětů

měření 
odezev

entita 
ΩE

vyhodnocení 
měření
HuWv

posouzení 
výsledků exp.

řízení

HuWr

řízení 
aktivace

řízení 
měření

řídící
HWr

aktivační
HWa

měřící
HWm

vyhodnocovací
HWv

SWp SWr SWa SWm SWv

τp τr τa τmm τvτPE(Ω) τms

PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ (SWE)

TEORIE EXPERIMENTU (τE)

1 2

3
4 5 6

7
8

nevyhovuje

PE: φ(ΩE)

vyhovuje

NS

Veličina:

ří
d

íc
í

ak
ti

va
čn

í

m
ěř

e
n

á

e
xp

e
ri

m
e

n
tá

ln
í

vyšetřovaná snímaná

 

Obrázek 2: Zobecněná struktura experimentu (Zdroj: Upraveno dle Janíček 2007) 
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4.2.1 Nadřazená struktura 

Nadřazenou strukturu (NS) lze v kontextu s ekonomickým experimentem vnímat jako 

strukturu, jež vymezila problém, který má být (na podnět NS) řešen pomocí 

experimentální metody. V konkrétním vyjádření se může jednat například o vládu, 

management firmy, vědeckého pracovníka, vysokoškolského pedagoga, či běžného 

obchodníka. 

 

4.2.2 Problém 

Před samotným návrhem experimentu je třeba přesně definovat to podstatné 

z problémové situace, co vyžaduje řešení, tedy vymezit problém na vyšetřované entitě 

ΩE. Problém v souvislosti s experimentální ekonomií představuje především testování 

(ověření) ekonomických teorií, formulování nových teorií, experimentální ověření 

volby varianty v procesu rozhodování (státu, firmy, obchodníka), vysvětlení či určení 

chování subjektů v dané situaci. K problému se váže i příslušná teorie τPE(Ω). 

 

4.2.3 Návrh experimentu 

Vzhledem k vymezenému problému lze již vhodným způsobem navrhnout experiment, 

který by daný problém mohl vyřešit. V závislosti na vymezeném problému a dalších 

ovlivňujících veličinách
111

 se v této fázi rozhodne, jaký experiment dle místa realizace 

bude zvolen (laboratorní, polní, školní), s jakými typy subjektů (studenti, „obyčejní“ 

lidé, specifická skupina) se bude pracovat, jaký bude zvolen způsob předání informací 

(ústní, papírové, elektronické), jaký bude kontakt mezi experimentátorem a zkoumanou 

entitou (přímý, nepřímý, kombinovaný), zda budou subjekty spolupracovat či nikoliv 

(kooperativní, konkurenční, individuální), zda bude předmětem zkoumání jedinec, 

skupina či tým, jak bude motivována zkoumaná entita (peněžně, nepeněžně) apod. 

 Cílem činnosti „Návrh experimentu“ je přesně definovat a vymezit ekonomický 

experiment, tak aby mohl být případně opětovně za stejných podmínek znovu proveden. 

                                                 

 
111

 Za ovlivňující veličiny můžeme považovat například dostatek finančních prostředků, dostupnost 

technických prostředků a programového vybavení, závažnost daného problému apod. 
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4.2.4 Plánování měření 

Plánování měření se týká procesu měření a představuje plánování kombinací hodnot 

vstupních proměnných při jednotlivých realizacích experimentu. Zaručuje tak dobrou 

„statistickou kvalitu“ vyhodnocených měření, a to při minimalizaci potřebných 

měření
112

. V případě experimentujícího prodejce bychom mezi vstupní proměnné mohli 

zařadit například cenu (případně další relevantní faktory – reklama, doprava, recenze, 

doba dodání…). Jednotlivé realizace experimentu
113

 pak lze chápat jako opakování
114

 

či replikaci
115

 ekonomického experimentu. 

 

4.2.5 Aktivační část experimentu 

Aktivační část experimentu tvoří řízení aktivace, aktivace entity a měření podnětů. 

V ekonomickém experimentu může být entita aktivována různými způsoby 

(dle řešeného problému, například změnou cen prodávajícím), přičemž je velmi důležitá 

motivace entity chovat se „přirozeně“. Toto je zřetelné zejména u laboratorního, 

případně školního, experimentu, kde je motivace stěžejním ovlivňujícím faktorem 

(peněžní i nepeněžní). Nemotivovaný subjekt by mohl způsobit nepřesné a zavádějící 

výsledky. 

Řídit aktivaci či měření je pak důležité zejména kvůli přesnému zachycení 

a popsání působících veličin (řídící, aktivační, vyšetřovaná…).  

 

4.2.6 Entita 

Oproti technickému experimentu, kde se aktivuje objekt, je v experimentální ekonomii 

předmětem zájmu většinou subjekt, případně skupina (resp. tým) subjektů. V této 

souvislosti, jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly 4.2, je v zobecněné struktuře 

využíván pojem entita. Ekonomický experiment může zkoumat chování občanů, 

                                                 

 
112

 JANÍČEK, P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí, I., s. 642. 
113

 Pojmy opakování (AN  repetition) a replikace (AN  replication) experimentu jsou vymezeny dle: 

GUALA, F., The Methodology of Experimental Economics, p. 15. Překlady vychází z: ŠPALEK, J., 

Veřejné statky: teorie a experiment, s. 94. 
114

 Další provedení experimentu, se striktní snahou o dodržení původní podoby. 
115

 Nové provedení známého experimentu, s určitou mírou změn jeho podoby. 
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kupujících i prodávajících, studentů, ekonomů či subjektů bez ekonomického vzdělání, 

případně dalších specifických skupin. 

 

4.2.7 Odezvová část experimentu 

Do odezvové části experimentu spadá měření odezev entity a následné vyhodnocení 

měření. Odezva entity představuje v tomto případě většinou výsledné chování subjektu.  

Jakmile je měření vyhodnoceno, je možné výsledky experimentu posoudit. 

V případě vyhovujících výsledků, tedy takových, které řeší daný problém (potvrzují 

či vyvrací určitou teorii, osvětlují chování subjektů v dané situaci, ověřují volbu 

varianty v procesu rozhodování apod.), jsou tyto předány nadřazené struktuře. 

 

4.2.8 Technické prostředky 

K provedení experimentu jsou nezbytné určité technické prostředky HWE. Tyto lze 

rozdělit na řídící HWr, aktivační HWa, měřící HWm a vyhodnocovací HWv. 

V souvislosti s ekonomickým experimentem máme většinou na mysli IT techniku 

(hardware), případně vhodně vybavenou místnost (či prostředí) pro realizaci 

experimentu (u laboratorního a školního), může se jednat ale i o další „pomocné“ 

materiály a techniku, například v podobě papírových instrukcí, psacích potřeb, 

kalkulátoru, časové měřící techniky apod. 

 

4.2.9 Teorie experimentu 

Teorie experimentu τE obsahuje teorii plánování měření τp, teorii řízení τr, teorii aktivace 

τa, teorii měřících metod τmm, teorii měřících soustav τms a teorii vyhodnocení 

(zpracování) výsledků měření τv. Je zřejmé, že tato teorie má nadoborovou platnost 

a platí tedy i v případě ekonomického experimentu. Je však třeba zmínit specifičnost 

měřících metod v této oblasti (oproti technickému experimentu). Předmětem zájmu 

v ekonomickém experimentu je především subjekt, který se výrazně odlišuje od objektu, 

zejména schopností samostatně myslet, vzdělávat se, jednat emociálně apod., což může 
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měření dosti komplikovat a způsobovat nepřesnosti. S tím samozřejmě souvisí i určitá 

rizika, která jsou identifikována a analyzována v kapitole 4.3. 

 

4.2.10 Programové vybavení 

Při plánování měření, řízení aktivace, řízení aktivačních veličin a projevů entity, měření 

aktivačních veličin, měření projevů entity a vyhodnocení výsledků měření vstupuje 

do procesu experimentu programové vybavení SWE. Tímto programovým vybavením 

můžeme rozumět algoritmizované dílčí teorie experimentu, případně specializované 

aplikace (software) provozované na IT technice. 

 

4.2.11 Shrnutí a závěr k zobecněné struktuře ekonomického experimentu 

V předchozích podkapitolách 4.2.1 až 4.2.10 byly stručně popsány jednotlivé části 

zobecněné struktury experimentu (viz Obrázek 2), od nadřazené struktury přes problém, 

procesní část struktury experimentu (činnosti experimentálního týmu HuWE – návrh 

experimentu, plánování měření, řízení aktivace a měření, aktivace entity, měření 

a vyhodnocení výsledků měření), technické prostředky HWE, programové vybavení 

SWE a teorii experimentu τE. Jednotlivé části byly vždy okomentovány a aplikovány 

na ekonomický experiment. 

 Analýza zobecněné struktury experimentu, definované Janíčkem, v kontextu 

s ekonomickým experimentem potvrdila její vhodnost i pro experimentální ekonomii. 

Tato „vhodnost“ byla prověřena studiem ekonomických experimentů popsaných 

v odborné literatuře a ilustrují ji i předchozí kapitoly. 

 

V návaznosti na výše zmíněné lze vyslovit následující výrok: 

Výrok V: Obecnou strukturu ekonomického experimentu lze popsat 

s pomocí zobecněné struktury experimentu definované Janíčkem. 

Hypotézu H můžeme přijmout.  

Obrázek 2 pak tedy zobrazuje zobecněnou strukturu ekonomického 

experimentu.  
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4.3 Analýza rizik ekonomických experimentů 

Po vymezení teoretických východisek práce, analýze problému a současné situace, 

návrhu nového členění ekonomických experimentů a ověření aplikovatelnosti 

zobecněné struktury experimentu již nic nebrání v provedení analýzy rizik 

ekonomických experimentů, která je obsahem této kapitoly. Jedná se o prvotní „pokus“ 

v této oblasti zkoumání. Provedená analýza je dalším z přínosů diplomové práce.  

 V úvodu je třeba položit si otázku, jak by vlastně vypadal ideální 

(bezrizikový
116

) ekonomický experiment. V prvé řadě by se muselo jednat o polní 

experiment, tedy experiment prováděný v reálném prostředí (nikoliv v laboratoři), 

bez vědomé účasti entity a tedy s její předpokládanou motivací chovat se přirozeně
117

. 

Vyšetřovanou entitou by v ideálním případě musel být celý základní soubor, případně 

jeho podstatná část s adekvátním proporcionálním zastoupením zkoumaných typů 

subjektů. Experiment by musel být prováděn bez výraznějšího zjednodušení, s měřením 

všech aktivačních vlivů a s následným provedením citlivostní analýzy výsledku. 

V ideálním případě by pak nesměl být omezen časovými, finančními, ani informačními 

zdroji. Z výše zmíněného je zřejmé, že takovýto stav je nereálný
118

.   

 Vyjdeme-li z této úvahy o ideálním experimentu a ze závěru, že definovaný 

ideální experiment je při současném stupni vývoje a lidského poznání nereálný, pak 

musíme připustit i fakt, že ekonomický experiment bude vždy rizikový. Velikost rizika 

bude záviset na skutečnosti, v jak velké míře se provedený experiment bude odlišovat 

od definovaného ideálního experimentu. Ve vztahu ke zmíněným úvahám pak lze 

konstatovat, že analýza rizik má podstatný vliv na dosažení kvalitních a reálných 

výsledků experimentu, které následně mohou posunout lidské bádání zase o kousek dál.   

 Kapitola je rozdělena na tři části. V první části jsou identifikována rizika 

související s laboratorními a školními experimenty (kapitola 4.3.1), ve druhé pak rizika 

ekonomických experimentů obecně (kapitola 4.3.2). Obě tyto části zároveň 

identifikovaná rizika analyzují a navrhují vhodná protiopatření. Vytvořená matice rizik, 

                                                 

 
116

 Případně s požadovanou minimalizovanou procentní možností omylu. 
117

 Vzhledem k aktivaci. 
118

 „Dokonalý“ experiment by musel být taktéž precizně navržen, naplánován, realizován, vyhodnocen, 

experimentální tým by se musel skládat z předních odborníků v daném oboru s dostatečnou praxí… 
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vycházející z těchto dvou podkapitol, je pak z rozsahových důvodů umístěna v příloze 

práce (Příloha 2). Analýzu rizik shrnuje třetí část (kapitola 4.3.3), která zároveň 

vyslovuje některé závěry týkající se ekonomických experimentů. 

 

4.3.1 Rizika laboratorních a školních experimentů 

Ve fázi návrhu experimentu (4.2.3) je třeba důkladně zvážit hledisko místa realizace 

experimentu (4.1.4). Tato volba představuje jisté výhody a nevýhody závislé 

na konkrétním zvoleném místě. V této kapitole budou identifikována rizika související 

především s  laboratorním a školním ekonomickým experimentem (R–1 až R–8), polní 

experiment je od rizik níže zmíněných většinou
119

 oproštěn.  

Pro zjednodušení bude v komentářích rizik této kapitoly pod laboratorním 

experimentem míněn většinou i experiment školní, který má kromě typu entity převážně 

totožné parametry. 

 

R–1 Riziko spojené s odlišností laboratoře a skutečného světa 

Jeví se jako velmi vhodné hned v úvodu uvést nejčastější výtku vůči laboratorním 

ekonomickým experimentům. Touto výtkou je odlišnost laboratoře a skutečného světa.  

Předpokládejme, že experimentátor se snaží v laboratoři simulovat prostředí 

reálného světa. S touto snahou je samozřejmě spojeno vysoké riziko
120

 toho, že se mu to 

nepodaří. Zmíněná skutečnost však ještě nemusí být zavazující. Stejně jako klasická 

ekonomie pracuje i ekonomie experimentální s určitou mírou zjednodušení a jistými 

předpoklady. Cílem experimentátora je „maximální“
121

 přiblížení laboratorního 

prostředí zkoumanému prostředí reálnému.  

 Laboratorní experiment zůstane vždy „pouze“ experimentem laboratorním, 

přesto však může při kvalitním řízení aktivace entity (a s tím související motivace 

entity), která je stěžejním nástrojem snižování tohoto rizika, dosahovat kvality výsledků 

                                                 

 
119

 Toto usnesení nelze konstatovat se stoprocentní jistotou, proto je využito pravděpodobnostního 

vyjádření.  
120

 Blížící se téměř jistotě. 
121

 V závislosti na míře podstatnosti. 



Vlastní návrhy řešení 

  
51 

 
  

polních experimentů. Důležitým parametrem pak je také typ laboratoře (vliv prostředí 

realizace experimentu), tedy zda se jedná o laboratoř reálnou nebo virtuální, případně 

laboratoř specializovanou nebo provizorní. U virtuální
122

 laboratoře může být relativně 

problematická kontrola aktivačních veličin a s tím i zvyšující se riziko odchylek 

výsledků experimentu od skutečného stavu. Této skutečnosti si musí být experimentátor 

vědom a případně na ni vhodně reagovat. Pro jednoduchou kontrolu lze využít například 

kamerového systému. V případě využití provizorní laboratoře je třeba při návrhu 

experimentu důsledně naplánovat případné úpravy takovýchto prostor
123

 a snížit tak 

riziko nežádoucích vlivů na minimum. Specializovaná laboratoř by pak měla poskytovat 

nejlepší prostředí pro realizaci laboratorního experimentu, riziko odchylek 

od skutečného stavu (vlivem prostředí) je nejnižší. 

 Jedná se o problematiku, která je velmi často předmětem diskusí příznivců 

a odpůrců experimentální ekonomie. V případě, kdy se vědecká komunita shodne 

na tom, že některé typy ekonomických experimentů v laboratoři provádět nelze, zbývá 

jako jediná možnost
124

 využití polního experimentu, který je prováděn v reálných 

podmínkách bez vědomí účastníků. 

 S rizikem R–1 jsou úzce spjata i ostatní rizika identifikovaná a analyzovaná 

v této kapitole (R–2 až R–8). Dalo by se dokonce říci, že jsou jakýmisi podmnožinami 

rizika R–1. Pro přehlednost a názornost jsou však tato vymezena jako rizika 

samostatná
125

.  

 

R–2 Riziko spojené s typem entity 

Hledisko typu entity je podrobně popsáno v kapitole 4.1.14. Uvedená kapitola člení 

ekonomické experimenty na experimenty se studenty, s obyčejnými lidmi, se 

specifickou skupinou.  

                                                 

 
122

 Virtuální laboratoří je zde většinou míněno několik počítačů komunikujících s experimentátorem 

(případně s experimentálním softwarem) s využitím počítačové sítě. Tyto počítače se mohou nacházet 

v odlišných místnostech, budovách, městech, či dokonce státech. Příkladem může být virtuální spolupráce 

tuzemských vysokých škol se vzdělávacími institucemi v zahraničí.  
123

 Může se jednat například o oddělení pracovních míst, zavedení IT techniky atd. 
124

 Za předpokladu, že provádění ekonomických experimentů daného typu má smysl. 
125

 Důvodem je i jejich možný (byť nepatrný) vztah k polnímu experimentu. 
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Určení vhodného výběrového souboru je důležitým parametrem experimentu. 

Při této činnosti musí experimentátor zvážit (případně snížit či eliminovat) možná rizika 

spojená s nevhodným výběrem.  

V případě školního experimentu vybírá experimentátor subjekty většinou 

z množiny studentů dané vysoké školy
126

. Nabízí se otázka, zda je takovýto výběr 

vhodný například pro testování (či formulování) ekonomických teorií. Studenti spadají 

bezesporu do kategorie „lidí“
127

, přesto je však většinou vyčleňujeme a děláme rozdíl 

mezi studenty a pracovně aktivní populací
128

. V této souvislosti je pak třeba dělat 

i rozdíly mezi začínajícími studenty vysoké školy (první ročníky), případně vyčleňovat 

studenty bakalářského studijního programu a magisterského programu, je třeba brát 

v potaz oborové specializace apod. Riziko nevhodného výběrového souboru je možné 

snížit důsledným kriteriálním výběrem subjektů. Při výběru je vhodné zvážit dostatečné 

zastoupení např. závěrečných ročníků (simulace vysokoškolsky vzdělané populace), 

prvních ročníků (simulace středoškolsky vzdělané populace), zastoupení různých oborů, 

fakult, univerzit apod. Pro úplnou eliminaci tohoto rizika by pak musel být zmíněný 

výběr prováděn z celé zkoumané populace, kde by studenti tvořili pouze určitou 

procentuální část.  

 Podobný problém s výběrovým souborem však můžeme identifikovat 

i u experimentů s obyčejnými lidmi, případně se specifickou skupinou. Odlišnosti 

subjektů mohou být patrné například i geograficky, ať už se jedná o města, kraje, státy, 

či o jednotlivé firmy a instituce. Stejně jako u skupiny studentů je pak třeba provádět 

výběr z celé zkoumané populace (případně z celého prostředí), pro kterou chceme 

vyslovit (či testovat) určitou hypotézu, u které analyzujeme chování subjektů, případně 

která je součástí prostředí, v rámci něhož provádíme příslušná plánování, rozhodování 

a řízení. 

 Ve vztahu k riziku R–2 lze tedy konstatovat následující. Určení výběrového 

souboru je naprosto zásadní pro správné výsledky experimentu. Je třeba brát v potaz 

geografické odlišnosti, odlišnosti ve vzdělání či specializaci, příslušnost k určité firmě 

                                                 

 
126

 Může být ale rozšířeno i o studenty jiných škol. 
127

 Mezi ekonomy je oblíbena fráze: „Students are people too.“  
128

 V potaz je ale třeba brát i skutečnost, že stále více studentů má při studiu alespoň částečný pracovní 

úvazek. 
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či instituci, demografické odlišnosti apod. Úplná eliminace rizika je téměř nemožná, 

jelikož většinou není možné zkoumat celý základní soubor, je ale možné výběr řídit 

a s pomocí vhodných kritérií jej optimalizovat. 

 

R–3 Riziko nedostatečné motivace entity 

Chceme-li dosáhnout reálných výsledků odpovídajících skutečnému stavu, případně se 

co nejvíce blížící pravdě, je třeba u laboratorního i školního experimentu vhodným 

způsobem a s dostatečnou intenzitou danou entitu motivovat, tak aby se chovala 

co nejpřirozeněji, tedy stejným způsobem jako v reálném světě a bez vědomí své účasti 

v experimentu. 

 Jedná se o velmi složitý problém, protože každý subjekt má jiné uspořádání 

hodnot. Dle členění vymezeném v kapitole 4.1.7 lze rozlišit dva základní druhy 

motivace – peněžní vs. nepeněžní. Jaký druh ale zvolit a jakým rizikům se případně 

experimentátor vystavuje?  

 U školních experimentů prováděných v rámci výuky se využívá nejhojněji 

motivace nepeněžní, konkrétně například nemateriální motivace v podobě zajímavého 

zážitku, hry, prémiových bodů do celkové klasifikace předmětu apod. Využita může být 

i motivace materiální v podobě drobných cukrovinek atd. Na výsledky takovéhoto 

experimentu však musí být dle názoru autora nahlíženo velmi kriticky. Kvalita těchto 

experimentů většinou nedosahuje požadovaných standardů, už jenom proto, 

že experimentátor je limitován počtem studentů, daným oborem, danou fakultou … 

Problémem je také nemožnost (resp. neetičnost) finančního ohodnocení
129

, jelikož 

peníze jakožto univerzální prostředek směny eliminují některé nedostatky nepeněžní 

motivace
130

.  

 U školních experimentů prováděných nad rámec výuky, ve volném čase 

studentů, je již možné peněžní motivace využít. Stejně tak se jeví jako vhodné využít ji 

u laboratorních ekonomických experimentů. Stěžejní je v tomto případě již výše 
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 Nepovažuje se za vhodné platit studentům za účast na hodinách, které jsou fixní a povinnou složkou 

rozvrhu výuky. 
130

 Hodnota materiální motivace může být u jednotlivých studentů podstatně odlišná, to stejné lze 

konstatovat i u motivace nemateriální. 
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zmíněná myšlenka univerzálnosti peněz jako prostředku směny. Účastník experimentu 

za ušlý zisk, případně obětovaný čas, získá určitou peněžní odměnu, která by mu tyto 

náklady (resp. výdaje) měla uhradit. Stěžejní je pak určení optimální výše peněžní 

odměny.  

V této oblasti se využívá fixní složky, variabilní složky, případně jejich 

kombinací. Samotná fixní složka, tedy peněžní částka, kterou má účastník experimentu 

jistou pouze za svoji účast, se sebou nese velké riziko letargie
131

 respondenta. Ten má 

totiž již tak zvaně své jisté a nemusí vynakládat přílišné úsilí, jelikož nemůže více získat 

ani ztratit. Pro snížení tohoto rizika je vhodné kombinovat fixní složku se složkou 

variabilní. Právě variabilní složka, která je závislá na výkonech daného subjektu 

v příslušném experimentu, je hnací silou a většinou i dostatečnou motivací 

pro maximalizaci úsilí subjektů dosáhnout co nejlepších výsledků. Při rozhodnutí zda 

využít pouze variabilní složky, či zda ji kombinovat ještě se složkou fixní, je třeba brát 

v potaz sklon účastníků k riziku. U variabilní složky nemá subjekt jistotu výdělku, 

ba dokonce může realizovat ztrátu, ať už se jedná o časové či jiné náklady. Tento aspekt 

je třeba následně zohlednit v interpretaci výsledků experimentu, jelikož nelze dát jasné 

doporučení, zda využívat pouze variabilní složky, či zda ji kombinovat i se složkou 

fixní.  

Velikost peněžní odměny by měla dosahovat velikosti nákladů obětované 

příležitosti. U školního experimentu by se mělo jednat minimálně o částku odpovídající 

hodinovému poměru k minimální mzdě, u laboratorního experimentu pak o částku 

odpovídající velikosti poměru ke mzdě daného subjektu. V případě různorodé množiny 

subjektů (účastníků experimentu) je třeba stanovit střední hodnotu a směrodatnou 

odchylku mzdy (resp. možné odměny). Čím výše bude peněžní odměna
132

 stanovena 

nad střední hodnotou (např. až do výše střední hodnoty sečtené se směrodatnou 

odchylkou), tím nižší bude riziko nedostatečné peněžní motivace entity. V této oblasti je 

pak třeba danou částku vzhledem k nákladům a ekonomičnosti
133

 experimentu 

optimalizovat.  
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 Strnulosti, lhostejnosti, otupělosti … 
132

 Případně možnost peněžní odměny, v případě variabilní složky. 
133

 Musí se počítat s omezenými zdroji. 
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R–4 Riziko spojené s předáním informací (resp. instrukcí) 

Zkoumanou entitu aktivujeme u laboratorních experimentů především předáním 

informací (resp. instrukcí) a dostatečnou motivací. Předání informací může probíhat 

ústním sdělením, papírovým sdělením, případně předáním informací elektronickou 

cestou (4.1.8).  

 Jako nejvíce rizikové se jeví předání informací (resp. instrukcí) samotným 

ústním sdělením. Takovouto formu předání může komplikovat nepřesná formulace 

ze strany experimentátora, akustika dané laboratoře, množství informací, které 

vyšetřovaný subjekt musí naráz pojmout apod. Ke snížení rizika špatného pochopení 

instrukcí je pak nutné zvolit dvousměrnou komunikaci (4.1.9), kdy má entita možnost 

požádat o dodatečné informace.  

 Vhodnější alternativou z hlediska velikosti rizika je papírové předání informací, 

případně předání elektronickou cestou. Jako nejméně riziková možnost (z hlediska 

správného pochopení instrukcí) se pak jeví kombinace ústního předání s předáním 

písemným, s využitím dvousměrné komunikace pro upřesnění případných nejasností.  

 Důležitým faktorem je i samotná formulace informací. Tyto by měly být 

předány ve strukturované a přehledné podobě, jednoznačně vymezené, bez 

víceznačných možností a v optimálním
134

 množství.  

 

R–5 Riziko spojené s časovým omezením rozhodování 

Některé lidské rozhodovací procesy trvají v běžném životě dny, týdny, měsíce, 

ba někdy i roky. Během tohoto času člověk s větší či menší mírou o daném problému 

přemýšlí, učí se a získává další podpůrné informace. U laboratorního experimentu je 

však subjekt mnohdy postaven před situaci, kdy se musí rozhodovat v řádech minut, 

a většinou nemá možnost získávat další
135

 podpůrné informace. Je pak třeba rozlišovat 

mezi experimenty, kdy je časové omezení pro rozhodování entity (4.1.6) podstatné 

a kdy nikoliv. Analýza podstatnosti tohoto časového omezení je nutná pro případné 
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 Tak aby nedošlo k přílišnému „zahlcení“ subjektu. 
135

 Nad rámec základních instrukcí k danému experimentu.  
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snížení rizika nepřesného či zavádějícího výsledku experimentu, jelikož je třeba 

rozlišovat chování entity v krátkém a dlouhém období.  

 

R–6 Riziko únavy respondenta při dlouhém experimentu 

Dalším důležitým faktorem je délka trvání experimentu (4.1.5). U laboratorního 

experimentu představuje většinou tuto délku určitá část dne vyjádřená v minutách 

či hodinách. S narůstající délkou experimentu je třeba počítat i s vyšším rizikem únavy 

respondenta
136

. Tato únava může být způsobena nutností učinit více rozhodnutí jdoucích 

po sobě v krátkých časových intervalech. Tento vliv může způsobit nežádoucí odchylky 

a je tedy třeba, stejně jako u výše zmíněných vlivů, optimalizovat délku trvání 

experimentu. 

 Snížení rizika vlivu únavy na reálnost výsledků experimentu lze docílit 

i zavedením „přestávek“, tedy vytvořením určitého časového prostoru pro oddech 

respondentů, kdy mohou například využít možnosti občerstvit se.   

 

R–7 Riziko ovlivnění výsledku experimentátorem 

Stejně jako u psychologických experimentů, případně dalších experimentů prováděných 

s lidmi, existuje i u laboratorních ekonomických experimentů riziko ovlivnění chování 

subjektu vlivem experimentátora. Tento vliv může být způsoben ústním předáním 

informací (zmíněném též v R–4), ale i samotným neverbálním chováním 

experimentátora, jelikož tento většinou důkladně zná danou problematiku a teorie 

(příp. hypotézy) s ní související, a může tak mimoděk působit na vyšetřovanou entitu. 

Tento vliv se pak tedy váže k přímému fyzickému kontaktu mezi experimentátorem 

a entitou (4.1.9).  

Riziko ovlivnění přímým fyzickým kontaktem lze snížit tím, že experiment bude 

veden nezávislou osobou, která záměrně obdrží pouze „částečné“ informace. Jedná se 

o tzv. slepý experiment. Další možností snížení rizika ovlivnění výsledku 

experimentátorem je využití kombinovaného kontaktu (přímého i zprostředkovaného), 
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 Důležitým faktorem může být i denní hodina, např. zda se experiment provádí ráno, odpoledne, večer. 
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případně realizace pouze nepřímého kontaktu s využitím předání informací 

(resp. instrukcí) elektronickou cestou (přes zobrazovací zařízení IT). 

 

R–8 Riziko ovlivnění entity vědomím o účasti v experimentu 

Vyšetřovaná entita, která se účastní laboratorního experimentu, si je vědoma této své 

účasti, což představuje určité riziko ovlivnění výsledku. Tímto rizikem může být 

například snaha subjektů chovat se dle předpokladů experimentátora, snaha chovat se 

dle etických norem, chovat se altruisticky
137

 apod. 

Snížit toto riziko je velmi obtížné. Důležitá je samozřejmě aktivace a s ní 

spojená motivace entity, i přesto však musí být na tento úkaz brán zřetel, jelikož může 

způsobit nežádoucí odchylky. Úplné eliminace tohoto činitele lze pak dosáhnout pouze 

realizací polního experimentu (bez vědomé účasti subjektů). 

 

4.3.2 Rizika ekonomických experimentů v obecném pojetí 

Předchozí kapitola identifikovala a analyzovala stěžejní specifická rizika laboratorních 

a školních experimentů. V této kapitole budou identifikována a analyzována rizika 

týkající se ekonomických experimentů obecně, tedy experimentů laboratorních, 

školních i polních (R–9 až R–14). 

 

R–9 Riziko nedostatečné reprezentativnosti zkoumaného vzorku 

Problematika výběrového souboru a rizika spojená s nevhodným výběrovým souborem 

již byla popsána v předchozí kapitole 4.3.1, se zaměřením na školní a laboratorní 

experimenty. Tato problematika se však velmi úzce týká také polního experimentu. 

U polního experimentu je však toto riziko ve většině případů sníženo jakýmsi 

„přirozeným“ výběrovým souborem. Tímto pojmem je míněn fakt, že experimentátor 

v takovémto případě do jisté míry spoléhá na přirozenost prostředí a nevědomost 

subjektů o účasti v experimentu, a nemusí ve většině případů provádět složitý kriteriální 

výběr účastníků experimentu. Jediným faktorem pak většinou bývá rozsah 
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 Altruistické jednání – nezištné, dobrovolné a nesobecké chování způsobující druhým lidem dobro. 
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nashromážděných a zpracovávaných dat. Jako nejvhodnější řešení se následně jeví 

maximalizace takovýchto údajů, na jejichž základě je prováděna syntéza výsledků. 

Ovšem jak již bylo několikráte zmíněno, i zde je třeba využít optimalizace vzhledem 

k dostupným prostředkům (resp. zdrojům). 

 

R–10 Riziko přílišného zjednodušení reálných situací 

Klasická ekonomická teorie využívá modelů a modelových situací, zásady ceteris 

paribus
138

 a jiných dalších nástrojů pro zjednodušení a pochopení reálného světa. Je 

vědou o člověku a jeho rozhodování. Lidské chování je však ovlivněno nespočetnými 

vlivy a ani při současném rozvoji vědy a techniky není zatím v lidských silách toto 

chování zcela přesně odůvodnit či dokonce předvídat.  

 Z výše zmíněných důvodů je nutné i zjednodušení v oblasti ekonomického 

experimentálního výzkumu. S tím však souvisí riziko přílišného zjednodušení reálné 

situace, které může mít za následek dostatečně nevypovídající výsledky, či dokonce 

výsledky zavádějící
139

. Cílem experimentátora je pak vhodným způsobem určit hladinu 

významnosti daných působících veličin a v relaci s touto situací navrhnout rozsah 

zjednodušení reálné situace. Zjednodušení se vyhnout nelze, a proto je nutné jej 

analyzovat a případná rizika s tímto opatřením spojená řídit. 

 

R–11 Rizika spojená s délkou trvání experimentu 

Laboratorní experimenty jsou realizovány většinou během jednoho dne, případně je 

provedeno jejich opakování v řádech dnů či týdnů (podobná situace je i u školních 

experimentů). Některé polní experimenty však mohou trvat i několik měsíců (případně 

let). Pro každou délku trvání, ať už se jedná o dny, týdny, měsíce či roky (4.1.5), jsou 

pak typická určitá specifická rizika.  

 Danou problematiku lze principiálně rozdělit na experimenty prováděné 

v krátkém a dlouhém období
140

. Pro krátké období (dny, týdny) je typické určité časové 
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 Za jinak neměnných podmínek. 
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 Problematika nevhodného modelování.  
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 Těchto pojmů navíc využívá i klasická ekonomická teorie, např. v kontextu nabídky a poptávky. 
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omezení – pro rozhodování entity, zpracování výsledků experimentu apod. Na druhé 

straně je podstatně nižší finanční nákladovost oproti experimentům prováděným 

v dlouhém období. Experimenty v krátkém období navíc přinášejí výsledky výrazně 

rychleji. Většinou s nižší přesností, ale s okamžitou možností využití jejich výsledků 

(např. při rozhodování firmy či instituce).  

 Experimenty realizované v dlouhém období (měsíce, roky) snižují většinou 

riziko nepřesného výsledku. Jejich finanční nákladovost je ale podstatně vyšší 

a na využití výsledků si firma (obecně experimentátor, případně NS) musí tzv. počkat. 

S délkou prováděného experimentu se zvyšuje i rizikovost jeho financování a hrozba 

předčasného ukončení bez získání požadovaných výstupů.  

 Délku trvání experimentu je tedy nutné volit s rozmyslem, se zvážením 

případných výhod a nevýhod zvoleného řešení v kontextu s mírou rizikovosti 

a vynaložených nákladů. 

 

R–12 Riziko nepodchycení podstatných aktivačních vlivů 

Součástí aktivační části experimentu (4.2.5) je mj. měření podnětů, které byly součástí 

aktivace entity, případně které nemohl experimentátor eliminovat a musel je zahrnout 

do ovlivňujících veličin. Riziko nepodchycení podstatných aktivačních vlivů spočívá 

v neidentifikování veličin s podstatným vlivem, případně v jejich špatné kvantifikaci. 

V takovémto případě je pak výsledek experimentu ovlivněn „neviditelnou“ silou, jejíž 

působení se projeví pouze ve výsledcích konkrétního experimentu. Odhalení, případně 

snížení, těchto nepodchycených podstatných vlivů lze dosáhnout s využitím opakování 

experimentu. 

 Důležitost podchycení všech podstatných aktivačních vlivů, které působí 

na subjekt, lze názorně ilustrovat na Motýlím efektu. Tento pojem, vypůjčený z teorie 

chaosu
141

, nachází své uplatnění i v teorii experimentální ekonomie. Vyjadřuje citlivost 

závislosti vývoje systému na počátečních podmínkách, jejichž malé změny mohou mít 
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 FRACTAL FOUNDATION, What is Chaos Theory. 
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za následek velké variace na výstupu
142

. Snížení rizika vlivu Motýlího efektu je možné 

s využitím citlivostní analýzy, která umožní určit, jak se konkrétní změna na vstupu 

projeví na výsledku. Provádění citlivostní analýzy pak v podstatě představuje 

replikaci
143

 experimentu.  

 

R–13 Riziko finančních a jiných ztrát 

Ekonomický experiment lze využít při testování stávajících ekonomických teorií, 

případně formulování teorií nových, lze jej využít jako nástroj pro plánování, 

rozhodování či řízení v prostředí firem a institucí, případně při analýze chování subjektů 

v dané situaci (viz kapitola 4.1.2).  

 Riziko finanční ztráty může být spojené s neplatností či neaplikovatelností 

dosažených výsledků v podnikatelském či jiném prostředí. Existuje také riziko, že se 

teorie s časem změní a nadřazená struktura (stát, firma, vědecké pracoviště, viz 4.1.1) 

i přes kvalitní výsledky provedeného experimentu nebude mít příležitost k jejich 

využití, případně zpeněžení. Je proto vhodné provést analýzu nákladů obětované 

příležitosti a zvážit případné další alternativy pro vynaložení dostupných zdrojů.  

 V případě nekvalitních výsledků experimentu se firma vystavuje i riziku jiných 

ztrát než finančních. Může se jednat o ztrátu postavení na trhu, ztrátu konkurenční 

výhody, ztrátu důvěry u zákazníka apod. 

S využitím výsledků ekonomického experimentu je spojen potenciál možného 

zisku, ale i riziko možné ztráty. To je také důvod, proč je třeba identifikovat, 

analyzovat, ošetřit a řídit vztahující se rizika, a v relaci s tímto procesem následně zvážit 

realizaci daného experimentu. 

 

R–14 Riziko neplatnosti v mezinárodním měřítku 

Vždy je třeba přesně vymezit rozsah platnosti výsledků daného experimentu. Tento 

může být vztažen na určitou konkrétní část populace (muži vs. ženy, ekonomové 
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 I něco tak nepatrného jako pohyb motýlích křídel může v konečném důsledku vyvolat hurikán 

na druhé polovině světa. 
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 Replikací je míněno nové provedení známého experimentu, s určitou mírou změn jeho podoby. 
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vs. neekonomové, zaměstnanci vs. zaměstnavatelé apod.), pro specifické odvětví, 

případně na úroveň národní nebo mezinárodní
144

.  

 Riziko neplatnosti v mezinárodním měřítku lze snižovat vhodným výběrovým 

souborem, kde budou mít proporcionální zastoupení i jiné národnosti, které jsou 

předmětem zkoumání.  

 

4.3.3 Shrnutí a závěr k analýze rizik ekonomických experimentů 

V úvodu kapitoly 4.3 byl v rámci teoretických úvah vymezen ideální (bezrizikový, 

případně s minimální rizikovostí) ekonomický experiment. V rámci zmíněných úvah 

bylo dosaženo závěru, že takovýto experiment je při současném stupni vývoje 

a lidského poznání nereálný, a že ekonomický experiment tedy nutně musí být vždy 

rizikový, přičemž velikost rizika bude záviset na skutečnosti, v jak velké míře se 

prováděný experiment bude odlišovat od definovaného ideálního experimentu. V rámci 

podkapitol pak byla identifikována a analyzována rizika R–1 až R–14. Při jejich analýze 

byla také definována i možná protiopatření pro snížení rizikovosti ekonomických 

experimentů. Přehledné zobrazení těchto rizik a jejich členění je znázorněno pomocí 

Ishikawova diagramu (Obrázek 3). Výsledná matice rizik je pak součástí přílohy práce 

(Příloha 2). 

 Početné množství identifikovaných a analyzovaných rizik může vyvolávat další 

možné úvahy a otázky. Tím spíše, že se většinou jedná o rizika závažná a v mnoha 

případech velmi těžce odstranitelná (snížení pravděpodobnosti příčiny, případně snížení 

velikosti dopadu). Zásadní otázkou je, zda má smysl takového experimenty provádět, 

případně kdy to smysl má? S tímto souvisí i otázka, jak moc jsou vlastně ekonomické 

experimenty rizikové? Má vůbec smysl provádění laboratorních experimentů
145

? 

Vzhledem k omezeným možnostem diplomové práce budou tyto otázky zodpovězeny 

pouze obecně, s tím, že je třeba dalšího dodatečného zkoumání a bádání v této oblasti, 

například v rámci disertační práce. I přesto se však jedná o odpovědi přínosné, 

obohacující současnou teorii experimentální ekonomie.  
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 Případně i na vyšší stupeň podrobnosti – odlišnost kontinentů, státních uskupení apod. 
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 Vzhledem ke specifickým identifikovaným rizikům R–1 až R–8, od kterých je polní experiment 

většinou oproštěn. 
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Nežádoucí stav

R–1: Riziko spojené s odlišností laboratoře a skutečného světa

R–2: Riziko spojené s typem entity

R–3: Riziko nedostatečné motivace entity

R–4: Riziko spojené s předáním informací (resp. instrukcí)

R–6: Riziko únavy respondenta při dlouhém experimentu

R–8: Riziko ovlivnění entity vědomím o účasti v experimentu

R–9: Riziko nedostatečné reprezentativnosti zkoumaného vzorku

R–11: Rizika spojená s délkou trvání experimentu

R–13: Riziko finančních a jiných ztrát

R–14: Riziko neplatnosti v mezinárodním měřítku

 

Obrázek 3: Ishikawův diagram nežádoucího stavu ekonomického experimentu (Zdroj: Vlastní zpracování)
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Experimentální ekonomie je, i přes stovky a tisíce publikovaných článků z této 

oblasti, doposud doslova „v plenkách“. Mnoho toho ještě musí objeveno, ověřeno 

či ujasněno. I přesto lze však již dnes provádět kvalitní experimenty, které mohou být 

přínosné. Příkladem může být využití experimentální metody v oblasti firem a institucí, 

kde se, zejména u velkých nadnárodních korporací, již osvědčila a přinesla dokonce 

hmatatelné ovoce v podobě navýšení zisku, snížení nákladů, zvýšení efektivnosti 

marketingu apod. (viz také kapitola 3.2.3). 

Celková rizikovost ekonomického experimentu je závislá na mnoha faktorech. 

Mezi ovlivňující faktory patří kvalita výběrového souboru, míra zjednodušení reálných 

situací, délka prováděného experimentu, časové omezení rozhodování atd. Podstatné je 

ale také to, zda byla v rámci přípravy experimentu provedena analýza rizik. Tato 

skutečnost může podstatně snížit rizikovost prováděného experimentu, jelikož 

identifikovaná rizika lze vhodnými způsoby snižovat a v rámci procesu je pak následně 

tzv. řídit. Případně je možné zavčas experiment pro vysokou rizikovost ukončit 

a vyhnout se tak další ztrátám
146

. 

Matice rizik (Příloha 2) uvádí v portfoliu rizik navržená vhodná protiopatření, 

která snižují velikost rizika v relaci s ekonomickým experimentem. Riziko je v této 

práci popsáno kvalitativně jako nízké, střední nebo vysoké, přičemž jsou využity 

i hraniční body jako střední/nízké a vysoké/střední. V rámci grafického znázornění 

s využitím paprskového grafu (Obrázek 4) jsou pak tyto hodnoty číselné ohodnoceny – 

nízké (1), střední (2), vysoké (3).  

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 

 
146

 Přitom by neměl být brán ohled na již vynaložené náklady, které nelze získat zpět (tzv. utopené 

náklady). 
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Obrázek 4: Paprskový graf vizualizace realizace protiopatření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 Z grafu je patrné, že rizikovost ekonomického experimentu lze realizací 

vhodných protiopatření výrazně snížit. Přesto však zůstává rizikovost na podstatné 

úrovni. Rizikovost bude samozřejmě odlišná pro každý specifický ekonomický 

experiment. Některé experimenty budou rizikové více, některé méně. V této práci je 

na ekonomické experimenty nahlíženo z obecného hlediska, přesto však bude zde 

provedená analýza rizik účinným pomocným nástrojem pro kvalitní výsledky 

a návratnost investice z jakéhokoliv ekonomického experimentu. 

 Celkově lze tedy konstatovat následující. Ekonomické experimenty jsou 

účinným nástrojem zkoumání, ale je třeba je provádět s vědomím o přítomnosti rizik 

s nimi spojených (R–1 až R–14). Tato rizika je nutné identifikovat a analyzovat, 

a následně navrhnout vhodná protiopatření a rizika řídit. Při návrhu experimentu by pak 
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měl experimentální tým optimalizovat jeho parametry, s ohledem na přiblížení se 

ideálnímu experimentu a dostupným zdrojům. Jako vhodné se také jeví provedení 

analýzy nákladů obětované příležitosti a zvážení případné další alternativy 

pro vynaložení dostupných zdrojů (viz riziko R–13).  

Existují silné a slabé stránky ekonomického experimentu, případně i možné 

příležitosti a hrozby. Tuto skutečnost, stejně jako rizikovost, je třeba brát v potaz 

a v ideálním případě pro každý prováděný experiment sestavovat vlastní SWOT matici. 

Základní SWOT matici obecného ekonomického experimentu zobrazuje následující 

tabulka (Tabulka 1). 
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Tabulka 1: Základní SWOT matice ekonomického experimentu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Silné stránky Slabé stránky 

nástroj pro testování (případně navrhování) 
ekonomických teorií 

relativně mladá vědní disciplína 

nástroj pro plánování, rozhodování a řízení časová, finanční a informační náročnost 

nástroj pro analýzu chování subjektů v dané situaci široké spektrum podstatných rizik (R–1 až R–14) 

  
Příležitosti Hrozby 

získání konkurenční výhody změny teorií v čase 

pochopení motivů chování subjektů omezená platnost výsledků (např. geografická) 

minimalizace nákladů, maximalizace zisku nezhodnocení vynaložených prostředků 

predikce poptávky Motýlí efekt 

nástroj pro cenovou tvorbu přílišné zjednodušení (problematika míry podstatnosti) 

nástroj pro cílení reklamy …   
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5 Přínos návrhů řešení 

Hlavním přínosem práce je návrh řešení problémové situace (viz kapitola 1), kterou 

byla skutečnost, že doposud nebyla provedena analýza rizik ve vztahu k různým 

zaměřením (resp. typům) ekonomických experimentů. S touto situací byly spojeny 

tři zásadní problémy – členění ekonomických experimentů, zobecněná struktura 

ekonomického experimentu a samotné řešení problému o riziku (identifikace rizik, 

analýza rizik, návrh ošetření rizik, případně řízení rizik).  

 Provedená rešeršní studie odhalila některé nedostatky v oblasti metodologie 

experimentální ekonomie. Doposud nebyla vytvořena obecná struktura ekonomického 

experimentu, neexistuje detailnější členění experimentů dle typů, nebyla provedena 

analýza rizik ve vztahu k různým zaměřením (resp. typům) ekonomických experimentů. 

Výzkum se doposud soustředil především na samotné provedení experimentu 

a vyvození určitých závěrů (kapitola 3.5).  

 V souvislosti s výsledky rešeršní studie bylo třeba navrhnout nové strukturované 

členění ekonomických experimentů (kapitola 4.1). V navrženém členění byla ponechána 

dvě současná základní hlediska (hledisko zkoumané oblasti, hledisko místa realizace 

experimentu) a nově bylo identifikováno a popsáno třináct dalších. Výsledných patnáct 

hledisek tvoří nové, ucelené a uspořádané členění ekonomických experimentů, které je 

jedním z přínosů diplomové práce. 

 Problém týkající se zobecněné struktury ekonomického experimentu byl 

analyzován v kapitole 4.2. Byla vyslovena hypotéza H, která říká, že zobecněnou 

strukturou experimentu, definovanou Janíčkem, lze popsat i obecnou strukturu 

ekonomického experimentu. Tato hypotéza byla následně přijata, čímž byla ověřena 

vhodnost aplikování zmíněné struktury v oblasti experimentální ekonomie. 

Formulovaný výrok V je pak dalším přínosem práce (kapitola 4.2.11). 

 Stěžejní je provedená analýza rizik ekonomických experimentů (kapitola 4.3), 

která je důležitým vodítkem pro výběr vhodných parametrů experimentu ve vztahu 

ke zkoumanému problému. Práce identifikuje zásadní rizika (R–1 až R–14), následně je 

analyzuje a navrhuje případná protiopatření. K vizualizaci je využito matice rizik, 

Ishikawova diagramu, paprskového grafu a SWOT matice. Přínosem práce je nejenom 



Přínos návrhů řešení 

  
68 

 
  

samotné provedení zmíněné analýzy, ale i úvahy s ní spojené (úvahy o ideálním 

experimentu, o vhodnosti využití experimentální metody v ekonomii apod.).  

 Celá práce je pak zpracována s využitím systémového přístupu
147

. Důraz je 

kladen zejména na atributy A1 – dodržení pojmové čistoty, A3 – strukturovaný přístup 

k entitě a A7 – komplexní přístup k entitě. Zohledněny jsou však i další, jako  

A2 – správné vymezení a formulace problému, A8 – hierarchické posuzování entit,  

A13 – veškeré činnosti realizovat s využitím současné vědy a techniky, A15 – vytváření 

podmínek pro tvorbu „algoritmů činností“ a další
148

. Tento způsob zpracování lze 

označit taktéž jako přínos práce. 

 

 V souvislosti s výše zmíněnými skutečnostmi lze konstatovat následující. 

Návrhy řešení, tak jak byly vymezeny a popsány v kapitole 4, představují zcela nové 

poznatky v oblasti experimentální ekonomie. Taktéž je cenná provedená rešeršní studie 

(kapitola 3), z níž tyto návrhy vychází, a využití systémového přístupu při tvorbě 

diplomové práce
149

.  

 Výstupy práce, tak jak byly prezentovány v jednotlivých kapitolách, v podstatné 

míře obohacují současnou teorii experimentální ekonomie. Jejich využití se předpokládá 

v oblasti teorie i praxe, za účelem vědeckého bádání či specifických cílů firem 

a institucí (např. získání konkurenční výhody, maximalizace zisku, minimalizace 

nákladů, efektivnost marketingu apod.).  

Experimentální ekonomie má velký potenciál a je vysoce pravděpodobné, 

že v příštích letech bude docházet k dalšímu rozvoji této vědní disciplíny. Prezentovaná 

práce by zmíněnému rozvoji mohla být nápomocná.  

 

                                                 

 
147

 Systémový přístup je zobecněná tvůrčí metodologie myšlení a konání, aplikovatelná na reálné nebo 

abstraktní systémové objekty, resp. subjekty. Metodologie je představovaná posloupností uvědomělých, 

realizovatelných, popsatelných, případně i formalizovaných činností, respektujících systémové atributy. 

Definice viz JANÍČEK, P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí, I., s. 12. 
148

 JANÍČEK, P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí, I., s. 12–16. 
149

 Systémový přístup pak navíc umožňuje případný dodatečný výzkum navazující na tuto práci. 
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Závěr 

Diplomová práce se zabývá řešením problémové situace týkající se skutečnosti, 

že doposud nebyla provedena analýza rizik ve vztahu k různým zaměřením (resp. 

typům) ekonomických experimentů. V rámci návrhů řešení jsou pak eliminovány 

problémy týkající se členění ekonomických experimentů dle kritérií, zobecněné 

struktury ekonomického experimentu, identifikace a analýzy rizik ekonomických 

experimentů. 

 Kapitola 3 popisuje provedenou rešeršní studii týkající se problematiky 

experimentální ekonomie – analýza problému a současné situace. V rámci tohoto 

výzkumu bylo zjištěno, že současné členění ekonomických experimentů (kapitola 3.3) 

se omezuje pouze na hledisko místa realizace a hledisko zkoumané oblasti. Vzhledem 

k této skutečnosti je autorem navrženo členění nové, které třídí experimenty dle patnácti 

stěžejních hledisek (kapitola 4.1). Návrh tohoto nového členění přispívá k lepší 

strukturovanosti analýzy rizik a představuje naplnění cíle číslo jedna. 

 Analýza současné situace taktéž uvádí skutečnost, že doposud nebyla vytvořena 

obecná struktura ekonomického experimentu (kapitola 3.4). V rámci řešení cíle číslo 

dva pak byla vyslovena hypotéza, že zobecněnou strukturou experimentu, definovanou 

Janíčkem, lze popsat obecnou strukturu ekonomického experimentu. Tato hypotéza byla 

analyzována a následně přijata (kapitola 4.2). 

 Analýza rizik ekonomických experimentů je obsahem kapitoly 4.3. Uvedená 

kapitola identifikuje čtrnáct zásadních rizik (R–1 až R–14), která tvoří základní 

portfolio rizik experimentální ekonomie. U těchto rizik jsou uvedeny možné příčiny, 

důsledky, i návrhy protiopatření (Matice rizik, Příloha 2). Tímto počinem byl naplněn 

třetí cíl práce. 

 

 Návrhy řešení představují zcela nové poznatky v oblasti experimentální 

ekonomie a jejich využití se předpokládá v oblasti teorie i praxe, za účelem vědeckého 

bádání či specifických cílů firem a institucí. Vzhledem k výše zmíněnému se autor 

domnívá, že vytyčené cíle diplomové práce byly naplněny a vymezená problémová 

situace vyřešena. 
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Příloha 2: Matice rizik 

 
Identifikované riziko Příčina Důsledek Riziko Návrh protiopatření 

Snížené 
riziko 

R–1 
Riziko spojené s odlišností 
laboratoře a skutečného 

světa 

Laboratorní prostředí 
nemůže nikdy v plném 

rozsahu simulovat reálný 
svět. 

Zavedení předpokladů 
a určité míry 

zjednodušení.  
VYSOKÉ 

Kvalitní řízení aktivace entity (a s tím 
související motivace entity). U virtuální 

laboratoře vhodným způsobem kontrolovat 
aktivační veličiny, u provizorní laboratoře pak 

důsledně naplánovat případné úpravy 
prostor. Nejvhodnějším řešením je využití 

specializované laboratoře vybudované 
za tímto účelem. 

STŘEDNÍ 

R–2 Riziko spojené s typem entity 

Výběrový soubor není 
vzhledem k dané 

problematice 
a vztahujícímu se prostředí 
dostatečně reprezentativní. 

Omezení platnosti 
výsledků experimentu 
vzhledem ke specifické 

skupině, případně 
geografické oblasti. 

VYSOKÉ 

Propracovaný kriteriální výběr účastníků 
experimentu. V případě školního experimentu 

rozlišovat začínající studenty, studenty 
s ukončeným bakalářským vzděláním, 

studenty magisterského studijního programu, 
brát v potaz oborové specializace apod. 

U experimentů s obyčejnými lidmi, případně 
se specifickou skupinou, brát v potaz 

geografické odlišnosti (město, kraj, stát, firmy 
a instituce).  

STŘEDNÍ 

 

  



Přílohy 

  
III 

 
  

 
 

 
Identifikované riziko Příčina Důsledek Riziko Návrh protiopatření Snížené riziko 

R–3 
Riziko nedostatečné 

motivace entity 

Experimentátor 
nemotivuje daný subjekt 
dostatečným způsobem 
a s adekvátní intenzitou.  

Výsledky experimentu 
nejsou reálné 

a neodpovídají 
skutečnému stavu. 

STŘEDNÍ 

Zásadně využívat peněžní motivaci, která je 
na rozdíl od motivace nepeněžní 

(materiální, nemateriální) univerzálnější. 
Peníze jakožto univerzální prostředek 
směny eliminují některé nedostatky 

nepeněžní motivace. Stěžejní je určení 
optimální výše peněžní odměny, která by 
měla odpovídat vynaloženým nákladům 

(časovým, peněžním, nákladům obětované 
příležitosti). Jako vhodné se pak jeví využití 

fixní i variabilní složky výsledné finanční 
odměny za účast.  

NÍZKÉ 

R–4 
Riziko spojené s předáním 
informací (resp. instrukcí) 

Informace mohou být 
předány pouze ústně, 
případně nemusí být 

zvolena vhodná forma 
a struktura předaných 

informací (resp. instrukcí). 

Vyšetřovaný subjekt 
dané instrukce pochopí 

v rozporu 
s očekáváním 

experimentátora. 

STŘEDNÍ 

Možnost dvousměrné komunikace, kdy má 
subjekt příležitost požádat o dodatečné 
informace. Využití papírového předání 

informací, případně předání elektronickou 
cestou. Předání informací ve strukturované 

a přehledné podobě, jednoznačně 
vymezených, bez víceznačných možností 

a v optimálním množství.  

NÍZKÉ 

R–5 
Riziko spojené s časovým 
omezením rozhodování 

U laboratorního 
experimentu je subjekt 
většinou postaven před 

situaci, kdy se musí 
rozhodovat v řádech 

minut, a většinou nemá 
možnost získávat další 
podpůrné informace. 

Výsledky experimentu 
jsou limitovány 

vymezeným časovým 
intervalem 

(i vymezenými 
informacemi), který je 

může v mnoha 
případech zásadně 

ovlivnit. 

STŘEDNÍ 

Je třeba rozlišovat mezi experimenty, kdy je 
časové omezení pro rozhodování entity 

podstatné a kdy nikoliv. Analýza 
podstatnosti tohoto časového omezení je 

nutná pro případné snížení rizika 
nepřesného či zavádějícího výsledku 

experimentu, jelikož je třeba rozlišovat 
chování entity v krátkém a dlouhém 

období.  

STŘEDNÍ/NÍZKÉ 

 



Přílohy 

  
IV 

 
  

 

 Identifikované riziko Příčina Důsledek Riziko Návrh protiopatření Snížené riziko 

R–6 
Riziko únavy respondenta 
při dlouhém experimentu 

Délka prováděného 
experimentu je 

pro vyšetřovaný subjekt 
nadměrná. 

Nutnost učinit více 
rozhodnutí jdoucích 
po sobě v krátkých 

časových intervalech 
může vyvolat 

nežádoucí odchylky 
a způsobit 

neadekvátní projevy 
entity. 

STŘEDNÍ/NÍZKÉ 

Optimalizace délky trvání experimentu. 
Případně zavedení „přestávek“, tedy 

vytvoření určitého časového prostoru 
pro oddech respondentů, kdy mohou 

například využít možnosti občerstvit se. 

NÍZKÉ 

R–7 
Riziko ovlivnění výsledku 

experimentátorem 

Působení 
experimentátora 

na vyšetřovaný subjekt – 
ústním předáním 

informací, 
ale i samotným 

neverbálním chováním, 
jelikož experimentátor 
většinou důkladně zná 
danou problematiku 

a teorie (příp. hypotézy) 
s ní související. 

Ovlivnění chování 
subjektu přímým 

fyzickým kontaktem 
s experimentátorem. 

STŘEDNÍ/NÍZKÉ 

Experiment bude veden nezávislou 
osobou, která záměrně obdrží pouze 

„částečné“ informace (tzv. slepý 
experiment). Využití kombinovaného 

kontaktu (přímého 
i zprostředkovaného), případně realizace 

pouze nepřímého kontaktu s využitím 
předání informací (resp. instrukcí) 

elektronickou cestou (přes zobrazovací 
zařízení IT). 

NÍZKÉ 

R–8 
Riziko ovlivnění entity 

vědomím o účasti 
v experimentu 

Vyšetřovaná entita, která 
se účastní laboratorního 

experimentu, si je 
vědoma této své účasti. 

Možná snaha subjektů 
chovat se dle 
předpokladů 

experimentátora, 
snaha chovat se dle 

etických norem, 
chovat se altruisticky 

apod. 

STŘEDNÍ 

Důležitá je aktivace a s ní spojená 
motivace entity, i přesto však musí být 
na tento úkaz brán zřetel, jelikož může 

způsobit nežádoucí odchylky. Úplné 
eliminace tohoto činitele lze dosáhnout 

pouze realizací polního experimentu 
(bez vědomé účasti subjektů). 

STŘEDNÍ/NÍZKÉ 



Přílohy 

  
V 

 
  

 
 Identifikované riziko Příčina Důsledek Riziko Návrh protiopatření Snížené riziko 

R–9 
Riziko nedostatečné 
reprezentativnosti 

zkoumaného vzorku 

Rozsah nashromážděných 
a zpracovávaných dat není 

dostatečný. 

Zavádějící a nepřesné 
výsledky experimentu. 

STŘEDNÍ 

Maximalizace vztahujících se údajů, 
na jejichž základě je prováděna syntéza 

výsledků. Je ovšem vhodné využít 
optimalizace vzhledem k dostupným 

prostředkům (resp. zdrojům). 

STŘEDNÍ/NÍZKÉ 

R–10 
Riziko přílišného 

zjednodušení reálných 
situací 

Lidské chování je 
ovlivněno nespočetnými 
vlivy, a ani při současném 

rozvoji vědy a techniky 
není zatím v lidských silách 
toto chování zcela přesně 

odůvodnit, či dokonce 
předvídat.  

Zavedení předpokladů 
a určité míry 

zjednodušení, což 
může mít za následek 

dostatečně 
nevypovídající 

výsledky, či dokonce 
výsledky zavádějící.  

VYSOKÉ 

Vhodným způsobem určit hladinu 
významnosti daných působících veličin 

a v relaci s touto situací navrhnout rozsah 
zjednodušení reálné situace. Zjednodušení 

se vyhnout nelze, a proto je nutné jej 
analyzovat a případná rizika s tímto 

opatřením spojená řídit. 

STŘEDNÍ 

R–11 
Rizika spojená s délkou 

trvání experimentu 

Laboratorní experimenty 
jsou realizovány většinou 

během jednoho dne, 
případně je provedeno 

jejich opakování v řádech 
dnů či týdnů (podobná 
situace je i u školních 

experimentů). Některé 
polní experimenty však 
mohou trvat i několik 
měsíců (případně let). 

Pro každou délku 
trvání, ať už se jedná 
o dny, týdny, měsíce, 
či roky, jsou typická 

určitá specifická rizika. 

STŘEDNÍ 

Délku trvání experimentu je nutné volit 
s rozmyslem, se zvážením případných 

výhod a nevýhod zvoleného řešení 
v kontextu s mírou rizikovosti 

a vynaložených nákladů. Pro krátké období 
(dny, týdny) je typické určité časové 
omezení – pro rozhodování entity, 

zpracování výsledků experimentu apod. 
Na druhé straně je podstatně nižší finanční 

nákladovost oproti experimentům 
prováděným v dlouhém období. 

STŘEDNÍ/NÍZKÉ 
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Identifikované riziko Příčina Důsledek Riziko Návrh protiopatření Snížené riziko 

R–12 
Riziko nepodchycení 

podstatných aktivačních 
vlivů 

Podněty, které byly 
součástí aktivace entity 

a které nemohl 
experimentátor eliminovat 

a musel je zahrnout 
do ovlivňujících veličin, 

nebyly dostatečně 
identifikovány 
a zachyceny. 

Neidentifikování veličin 
s podstatným vlivem, 
případně jejich špatná 

kvantifikace.  

VYSOKÉ 

Odhalení, případně snížení, 
nepodchycených podstatných vlivů lze 

dosáhnout s využitím opakování 
experimentu. Snížení rizika vlivu Motýlího 

efektu je možné s využitím citlivostní 
analýzy, která umožní určit, jak se konkrétní 

změna na vstupu projeví na výsledku. 
Provádění citlivostní analýzy pak v podstatě 

představuje replikaci experimentu. 

STŘEDNÍ 

R–13 
Riziko finančních a jiných 

ztrát 

Neplatnost 
či neaplikovatelnost 
dosažených výsledků 

v podnikatelském či jiném 
prostředí, případně změna 

teorie v čase. 

Riziko finanční ztráty, 
riziko ztráty postavení 

na trhu, ztráty 
konkurenční výhody, 

ztráty důvěry 
u zákazníka apod. 

VYSOKÉ 

Je třeba identifikovat, analyzovat, ošetřit 
a řídit vztahující se rizika, a v relaci s tímto 
procesem následně zvážit realizaci daného 

experimentu. Je také vhodné provést 
analýzu nákladů obětované příležitosti 

a zvážit případné další alternativy 
pro vynaložení dostupných zdrojů.  

STŘEDNÍ 

R–14 
Riziko neplatnosti 

v mezinárodním měřítku 

Odlišnost kultury, vliv 
společnosti, historického 

vývoje apod. 

Rozsah platnosti 
výsledků daného 
experimentu je 

omezený. 

VYSOKÉ 

Riziko neplatnosti v mezinárodním měřítku 
lze snižovat vhodným výběrovým 

souborem, kde budou mít proporcionální 
zastoupení i jiné národnosti, které jsou 

předmětem zkoumání. Případně je nutné 
přesně vymezit platnost daného 

experimentu. 

STŘEDNÍ/NÍZKÉ 
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