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Abstrakt 

Tato práce teoreticky, ale většinou experimentálně, zkoumá koruptibilitu a způsoby boje 

proti korupci. 

V první kapitole se zabývám otázkou, zda se jednotlivec bude chovat více korupčně, pokud 

se domnívá, že se většina jeho vrstevníků chová korupčně. Také studuji, co více motivuje 

jednotlivce, aby následoval chování druhých: vědomí toho, že se většina chová korupčně, či vůle 

splnit očekávání svých vrstevníků. Pro odpovědi na tyto otázky používám jednorázový reverzní 

verzi experimentální hry o veřejné blaho (one-shot reverse public goods experiment). Výsledky 

naznačují existenci vzájemného (peer) effektu korupčního chování. Počet zkorumpovaných 

vrstevníků je hlavním zdrojem protispolečenského chování jedinců. 

Ve druhé kapitole se zabývám opodstatněním závěrů předchozího výzkumu ohledně 

vztahu mezi mzdami úředníků a úrovní korupce. Ve světle neintuitivních empirických závěrů 

Schulze a kol. (2016) a Chena a Liu (2018) zkoumám vztah mezi mzdami a korupcí 

prostřednictvím laboratorního experimentu, který využívá robustní verzi hry úplatkářství se čtyřmi 

různými mzdami pro úředníky. Zavádím také novou metodu přiřazování platu účastníkům 

experimentu, která pomáhá snížit sebe-výběr na základě schopností, ale vyrůstá z pocitu nároku 

na peníze. Hlavní zjištění jsou, že (i) vliv mzdy na tendenci úředníků přijímat úplatky je negativní 

a že (ii) účinek mzdy na náklonnost úředníků recipročně jednat (tj. oplatit úplatek poskytnutím 

korupční služby ) je ve tvaru U. 

Ve třetí kapitole navrhuji vysvětlení tohoto pozitivního vztahu ve tvaru písmena U, který 

byl nalezen v předchozím výzkumu: Když mzda úředníka stoupne nad určitý limit, úředníkův 

vnímaný sociálně-ekonomický status (SES) stoupne a on se stane méně averzní vůči korupci. Tuto 

teorii zkoumám za pomoci laboratorního experimentu, ve kterém mohou úředníci přijmout úplatek 

a poté se rozhodnout, zda budou recipročně jednat. Toto jednání prospívá úplatkáři, ale vytváří 

negativní externality na sociální blaho. Experimentálně měním SES úředníků, abych otestovala, 

zda takový efekt existuje, a pokud ano, tak kdy nastane. Výsledky uvedené v této práci naznačují, 

že vliv SES na sklon úředníků s nejvyšší mzdou přijmout a oplatit úplatky je pozitivní a významný 

pokud je úplatek dostatečně vysoký.  


