
Abstrakt

První kapitola dizertace se zabývá propojením dvou populárních přístupů k teorii spotřebi
telského výběru: Modelu Multinomického Logitu diskrétního výběru a CES užitkové 
funkce, která slouží k modelování výběru reprezentativního spotřebitele. Analýzou mod
elu racionální nepozornosti ukážeme, že systém poptávek racionálně nepozorných 
spotřebitelů, z nichž každý vybírá jednu možnost, splývá se systémem fiktivního reprezen
tativního spotřebitele s CES užitkovou funkcí. Výběr různých možností tak může být 
vysvětlen jako důsledek heterogeneity v signálech obdržených racionálně nepozornými 
spotřebiteli. Nabízí se tak nová interpretace elasticity substituce a vážicích koeficientů 
CES užitkové funkce. Konkrétně předkládáme vztah mezi parametry CES užitkové 
funkce, předchozími znalostmi (prior), a mezními náklady na informaci.

V druhé kapitole dizertace se zaměříme na dopady nového opatření s neznámými 
dopady na zisk informací a polarizaci přesvědčení aktérů. Modelujeme aktéry pomocí 
racionální nepozornosti: některé informace ohledně nového opatřeni je možné získat před 
rozhodnutím, ale zisk informací je nákladný. Ukážeme, že i malé změny ve vnímání ak
térů opatření, které je status-quo, mohou vést k polarizaci přesvědčení. Takové chování je 
způsobeno aktéry, kteří informace nezískávají o jednotlivých stavech světa, ale vytváří en
dogenní balíčky stavů světa a následně získávají pouze informace, které umožňují rozliáit 
mezi těmito balíčky. V důsledku aktéři mohou získat informace, které vedou k chybám v 
přesvědčení o dopadech opatření.

V třetí kapitole předkládáme nové dopady kvót skrze alokaci pozornosti. Zaměříme se 
na dopady implementace kvót na výběr strategie alokace pozornosti v modelu s racionálně 
nepozornými aktéry. Nejprve ukážeme, že racionálně nepozorní aktéři, kteří jsou nuceni 
splnit kvótu, vždy, na rozdíl od kvótou neomezených racionálně nepozorných aktérů, 
získávají informace o dostupných možnostech. Poté ukážeme, že totožné chování je možné 
docílit dotováním určitých možností. Závěrem předkládáme analýzu optimálních kvót z 
pohledu společenského plánování v dvou případech: když společenské plánování zahrnuje 
externality z výroby a když společenské plánování dokáže odstranit dopad předchozích 
znalostí (prioru) na volby aktérů.
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