
První kapitola zkoumá roli emocionálních šoků na subjektivní ohodnocení blahobytu občanů a to, 

jakou roli v prožívání těchto šoků hraje společenský kontext. Studie využívá data z dotazníkového 

šetření Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) a pomocí pořádkového logitu odhaduje 

efekty výsledků lokálního fotbalového týmu na spokojenost se životem místních obyvatel. Výsledky 

ukazují, že neočekávané výhry mají na spokojenost se životem pozitivní efekt. Výsledky jsou plně 

hnány zápasy hranými na domácím stadionu, což ukazuje, že efekty emocionálních šoků jsou silnější, 

pokud jsou prožívány společně s ostatními fanoušky. Toto zjištění je podpořeno tím, že je efekt 

rostoucí v relativní velikosti stadionu oproti počtu místních obyvatel. Překvapivým výsledkem je 

zjištění, že neexistuje žádný efekt neočekávaných proher. 

Ve druhé kapitole zkoumáme vztah mezi počtem rozhodčích a faulů, což je vztah dotýkající se 

ekonomie kriminality. Ekonomové doposud našli nejednoznačné výsledky při zkoumání vlivu počtu 

policistů na spáchané přestupky. Na jednu stranu zvýšená koncentrace policistů zvyšuje 

pravděpodobnost odhalení porušení zákona, což je označováno jako monitorovací efekt. Na druhou 

stranu potenciální zločinci tento nárůst zohlední do svého rozhodování a můžou tak ve výsledku 

páchat méně přestupků, což je nazýváno jako odrazující efekt. Tato studie analyzuje efekty navýšení 

počtu rozhodčích na hřišti v zápasech amerického fotbalu, přičemž rozhodčí jsou pro její účely bráni 

jako policisté a hráči jako potenciální zločinci. Studie analyzuje nově zkonstruovaný datový soubor 

pokrývající dvě sezóny univerzitního fotbalu a na celém vzorku nachází přítomnost monitorovacího 

efektu. Výsledky jsou hnány zejména fauly v oblasti, která je sledována nově přidaným rozhodčím. 

Dekompozice efektů poukazuje také na přítomnost odrazujícího efektu, a to v případě závažných 

faulů a v případě faulů spáchaných relativně výkonnostně silnými týmy. Tyto výsledky naznačují, že 

jsou týmy po přidání rozhodčího schopny strategicky měnit své chování. 

Ve třetí kapitole analyzujeme vliv velikosti vsazené částky ve sportovním sázení. Naše hlavní 

výzkumná otázka je, zda výše vsazené částky predikuje výsledky sázení. Konkrétně ve studii 

zkoumáme, zda jsou sázkaři schopni konzistentně vybírat výnosnější sázky v nejdůležitějších 

momentech. Studie využívá unikátní data obsahující více než 28 miliónů reálných sázek vsazených 

registrovanými klienty v české sázkové kanceláři. Výsledky ukazují, že sázkaři jsou schopni měnit 

vsazenou částku tak, aby zvýšili pravděpodobnost výhry, avšak nikoliv až tak, aby zároveň zvýšili svou 

čistou pozici vyplývající ze sázkové aktivity. Výsledky nadále naznačují, že zlepšení své čisté pozice 

jsou schopni pouze nejschopnější sázkaři. Výsledky studie jsou platné bez ohledu na to, zda do 

analýzy zahrneme fixní efekty jednotlivých sázkařů, což ukazuje, že vztah mezi velikostí vkladu a 

výsledky sázení je hnaný variací jednotlivých sázek. 


