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Abstrakt 

Práce se zabývá novodobým proudem behaviorální ekonomie v kontextu trhu práce 

v souvislosti s rozpory s neoklasickou ekonomickou teorií založenou na explicitním 

předpokladu racionality. V teoretické části jsou představeny dosavadní teoretické přístupy a 

příklady experimentů. Iracionální vlivy na trh práce budou definovány prostřednictvím výše 

mzdy, nezaměstnanosti, vzdělání, ale zároveň i motivace, averze ke ztrátě, předsudků a dalších 

kognitivních zkratek v lidském rozhodování. Praktická část práce bude založena na 

standardizovaném dotazníkovém šetření, ve kterém budou respondentům předkládány 

zjednodušené modely dilematických rozhodování týkajících se trhu práce. Cílem bude 

pozorovat sklon testovaných subjektů k volbě ne vždy nejefektivnější alternativy a potvrdit vliv 

iracionálních faktorů na rozhodování člověka v rámci dosavadních teoretických předpokladů. 

 

Klíčová slova: 

Behaviorální ekonomie, omezená racionalita, nerovnováha, trh práce, prospektová teorie, 

heuristiky, předsudky 

  



 

Abstract 

The thesis deals with a contemporary stream of the behavioral economics at the labour market 

in connection with a divergence to the neoclassical theory based on explicit assumption of 

rationality. The existing theoretical approaches and the examples of experiments are introduced 

in the theoretical part. The irrational impacts on labour market is defined by the amount of 

wage, unemployment, education, but on the other hand also by motivation, loss aversion, 

prejudices and other cognitive biases in human decision making process. The practical part is 

based on the standardized questionnaire survey in which the respondents were given some 

simplified decision making dilemmas in context of the labour market. The aim of the thesis is 

to observe their tendency to choose not always the most effective option and to validate the 

impact of irrational factors on decision making according to the theoretical approaches. 
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Behavioral economics, limited rationality, market failures, labour market, prospect theory, 

heuristics, biases 
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Úvod  

Ačkoliv v ekonomickém rozhodování neoklasického směru předpokládáme, že člověk je na 

trzích samovolně motivován k efektivnímu jednání, ne vždy jeho rozhodnutí povede 

bezpodmínečně k optimálním a žádoucím cílům. Vzhledem k tomu, že při rozhodování čelí 

nedostatku času, informační asymetrii a komplexním problémům, dochází tak k omezování 

jeho objektivních úsudků, síly vůle a vlastního zájmu. Často i zásadní životní kroky vykazují 

formu iracionality, nebo alespoň omezené racionality, čímž se tak behaviorální ekonomie 

vymezuje vůči standardnímu proudu. Právě koncept omezené racionality a podmínky nejistoty 

se staly jednotícím prvkem definic autorů zabývajících se tímto směrem ekonomie. Herbert 

Simon vymezil předmět behaviorální ekonomie takto: „Abychom pochopili a mohli předvídat 

lidské chování, musíme se vypořádat s omezenou racionalitou. Tato omezení přitom nejsou ani 

v nejmenším zřejmá, ani dopředu nemůžeme vědět, kde leží.“ (Simon 1985, p. 303). 

 

Dokonalá racionalita se v reálných podmínkách ukazuje jako nedostačující, jelikož nedokáže 

vysvětlit existenci jevů jako je altruismus, sociální chování nebo solidarita. Behaviorální 

ekonomie rovněž zdůrazňuje silný vliv emocí a intuitivního chování, ať už jde o strach, důvěru, 

předsudky, závist nebo touha po spravedlnosti. Nejvíce extenzivně se behaviorální ekonomie 

uplatňovala v oblasti financí a pojištění, zřejmě proto, že zde se povaha rizikové volby 

projevuje nejzásadněji. Aktuálně se však tento trend objevuje už téměř ve všech oblastech, od 

spotřebitelské volby, organizace podniků, zdravotnictví, vzdělávání a motivace studentů, přes 

ochranu životního prostředí, teorii veřejné volby a ekonomického blahobytu, až po každodenní 

sebe rozvoj jednotlivců a jejich nulové dodržování novoročních předsevzetí. (Barberis 2012) V 

neposlední řadě zasahuje behaviorální ekonomie i do tématu této práce, tedy chování 

zaměstnanců a zaměstnavatelů na trhu práce. 

 

Trh práce představuje aktuálně specifické a dynamické místo trhu, kde nedochází 

k samovolnému vyčišťování a obnovování rovnováhy. Jde o oblast, ve které se diskutují 

politiky a ekonomy vhodné stabilizační kroky, nicméně prozatím se v souvislosti obrovským 

převisem poptávky nad nabídkou nepodařilo situaci v konečné fázi ustálit. Zvlášť v těchto 

stavech trhu je bez co nejpřesnější znalosti celkového systému nemožné, na základě aplikací 

zaběhnutých postupů a bez reflektování změn, dosáhnout progresu. Ukázalo se, že hodnotu 

zisku a ztráty nelze generalizovat celoplošně pro všechny účastníky trhu – jde o relativní pojmy 

a behaviorální ekonomie hledá metodu, jak je uchopit. Pokud uvažujeme trh práce, 
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problematikou zisku se zde stává výše mzdy, která není vždy hlavním faktorem rozhodování 

při hledání optimální výše nabízeného množství práce.  

 

Cílem této práce je ověřit v kontextu trhu práce a českého prostředí teoretické předpoklady 

týkající se nedokonalého rozhodování a vlivu iracionálních faktorů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Teoretická část 

1. Charakteristika trhu práce 

1.1 Struktura trhu práce 

Trh práce představuje unikátní místo, kde člověk prodává svůj čas a očekává za to odměnu. Při 

transakci nejde jen o pracovníkův volný čas, který poskytuje, ale i o jeho znalosti, dovednosti 

a vynaložené úsilí. (Brožová 2012) 

 

1.1.1 Nabídka práce 

Nabídka práce je tvořena ekonomicky aktivním obyvatelstvem, které může a chce pracovat. Z 

hlediska individuální nabídky práce se na člověka nahlíží jako na vlastníka služby práce. Člověk 

kalkuluje s volným časem jako se zvláštním statkem a jeho rozhodování o množství práce má 

podobu spotřebitelského rozhodování. Člověk se vlastně rozhoduje mezi statkem volného času 

a jinými statky, které by si mohl za mzdu z práce koupit. Nabídka práce na trhu určité profese 

respektuje, že mzdová sazba na jednom profesním trhu přitahuje nabídky práce z jiných trhů 

(pokud je zde dostatečná informovanost). Agregátní nabídku lze označit jako celkovou nabídku 

práce v dané ekonomice v určitém časovém období. (Holman 2005) 

 

Hlavní faktory ovlivňující individuální a agregátní nabídku práce: (Jírová, 1999) 

 

o reálné mzdy, 

o majetek, 

o mimopracovní příjmy (včetně vládních transfer), 

o demografický vývoj, 

o míra ekonomické aktivity obyvatelstva, 

o úroková míra, 

o společenské tradice. 

 

1.1.2 Poptávka po práci 

Poptávka po práci je tzv. odvozenou poptávkou, to znamená, že se odvozuje od spotřebitelů 

poptávaného množství finálních statků, které se pomocí práce produkují a které jsou závislé na  
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postavení firmy na trhu, využívaných technologických postupech při výrobě a v neposlední 

řadě i na cíli firmy. (Jírová 1999) Poptávka po práci je dána množstvím práce, které firma při 

různých úrovních ceny najímá (resp. různých úrovních mzdových sazeb). (Macáková 2010) 

Firma se při nákupu práce rozhoduje podle nákladů, které na ně musí vynaložit a podle výše 

výnosů, které jí práce přinese. Tržní poptávkou po práci se rozumí horizontální součet poptávek 

po práci jednotlivých firem dané profese. Křivka tržní poptávky po práci klesá strměji než 

křivka individuální poptávky po práci, protože při poklesu mzdové sazby začnou firmy na 

daném trhu nabírat více práce a tím zvýší svůj výstup. Vzrůstající nabídka způsobí pokles její 

ceny, což povede k poklesu příjmu z mezního produktu a poptávaného množství práce na trhu. 

(Brožová, 2012). Agregátní poptávku po práci lze označit jako celkovou poptávku po práci v 

dané ekonomice v určitém časovém období (Holman 2005). 

 

Hlavní faktory ovlivňující individuální a agregátní poptávku po práci: (Jírová 1999) 

o cena práce – mzdová sazba, 

o poptávka po produkci vyráběné pomocí práce a cena této produkce, 

o produktivita práce, která se odvíjí od kvality vstupů práce (ovlivněno gramotností, 

vzděláním, odborností ekonomicky aktivního obyvatelstva), množství a kvality dalších 

výrobních faktorů a úrovně technologických znalostí, 

o ceny ostatních vstupů (kapitál, půda, atd.), 

o očekávané budoucí tržby, 

o disponibilní přebytečná pracovní síla. 

 

1.1.3 Rovnováha na trhu práce 

Rovnováha na trhu práce vzniká, pokud dojde k vyrovnání nabídky s poptávkou při rovnovážné 

mzdové sazbě. Tržní křivka poptávky po práci, se dá zjednodušeně vyjádřit jako součet všech 

individuálních křivek poptávky po práci tvořených firmami na trhu práce. Tržní křivka nabídky 

práce vyjadřuje, kolik hodin práce budou nabízet všichni pracovníci na trhu při jednotlivých 

výší mzdové sazby. Tato křivka je rostoucí a to z důvodu předpokladu, že s rostoucí mzdovou 

sazbou roste množství nabízené práce. V případě vychýlení mzdové sazby z rovnovážné úrovně 

vzniká na trhu nedostatek nebo naopak přebytek práce. K nedostatku práce dochází tehdy, když 

je tržní mzda nižší než rovnovážná a nabízené množství nižší než poptávané. Nedostatek práce 

povede ke zvýšení mzdové sazby a bude se zvyšovat až do doby, kdy dosáhne rovnovážné 

úrovně nebo dokud se nezmění nabídka nebo poptávka po práci. K přebytku práce dochází 
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tehdy, když je tržní mzda vyšší než rovnovážná a nabízené množství je vyšší než poptávané. 

Tlak nezaměstnanosti má pak (za jinak stejných podmínek) tendenci stlačovat mzdovou sazbu 

zpět na rovnovážnou úroveň. (Macáková 2010) 

 

Graf č. 1:  Rovnováha na trhu práce 

 

1.2 Současný stav trhu práce v ČR 

Rok 2015 se nesl ve znamení prohlubování nerovnováhy mezi poptávkou po zaměstnancích a 

nabídkou kapacit ze strany uchazečů. Pro tento scénář hovoří silný růst hrubého domácího 

produktu a expanze české ekonomiky, jak v rámci nových investičních projektů, rozšiřování 

výroby, zakládáním start-upů, tak sílící zaměření na IT a sdílené podnikové služby. Aby 

zaměstnavatelé zabránili odlivu kvalifikovaných stabilních pracovníků, začali přistupovat 

k plošnému zvyšování mezd. Dle ČSÚ činil v roce 2015 nominální růst mezd 3,4 %. Letos tomu 

společně s rekordně nízkou nezaměstnaností není jinak. (viz Příloha č. 2 a 3) Roste i minimální 

mzda, která je aktuálně 9 900 Kč a pravděpodobně přijde další vlna navýšení, nicméně tento 

trend je patrný až od roku 2013. (viz Příloha č. 4) Výše minimální mzdy je neustále 

diskutovaným tématem politiků a ekonomů, jelikož jedna stranu vidí za účelem zvyšování růst 

životní úrovně a snahu podnítit u nezaměstnaných motivaci k práci. Druhá strana vnímá naopak 

růst nákladové zátěže pro firmy, která může paradoxně představovat vyšší nezaměstnanost 

nízkopříjmových skupin, které se stát snaží chránit. Pokud minimální mzda roste rychleji než 

mzda průměrná, může docházet ke zdražení zboží a služeb v důsledku snížení jejich nabídky a 

trvalému růstu nezaměstnanosti. (Kovanda 2015) 

S obsazením volných pozic mají problém především firmy z automobilového průmyslu, 

strojírenství a IT. Poptávka po profesích jako konstruktéři, vývojáři, programátoři a procesní 

inženýři byla v roce 2015 až o 30 % vyšší než v uplynulých třech letech, zatímco rok 2016 

přinesl další nárůst. (Grafton.cz 2016) Nedostatek uchazečů zaznamenávají i pozice jako 
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inženýři kvality, lean specialisté, personalisté, účetní, finanční analytici, zdravotní sestry, 

recepční nebo marketingový pracovníci s důrazem na znalost sociálních sítí a digitálních 

technologií. Jedná se tedy především o nedostatek vysokoškolsky vzdělané pracovní síly - 

v této souvislosti je stát kritizován pro nesystematické chování, kdy na jedné straně podporuje 

průmysl, ale na straně druhé dostatečně nereflektuje trendy pracovního trhu a nesnaží se o 

podporu vzdělání v technických oborech. Trh se nicméně potýká i s nedostatkem 

nekvalifikované síly. Zvlášť problematický sektor představují maloobchody a pozice 

pokladních v supermarketech, dále pak skladníci a pracovníci ve stavebnictví. 

  

Ekonomická krize z roku 2008 se mimo jiné výrazně promítla do kvality pracovních podmínek, 

čehož zůstatky jsou v některých odvětvích patrné dodnes. Přetlak nabídky práce způsobil, že 

zaměstnavatelé nebyli nuceni se někoho snažit zaujmout a o zaměstnance a jejich pracovní 

práva pečovat. Se snižováním mezd, přesčasy a omezováním soukromého života se nesla i 

minimalizace nákladů a oklešťování veškerých zaměstnaneckých benefitů. Častější byla také 

diskriminace žen, starších pracujících, studentů a osob se zdravotním hendikepem. I když firmy 

postrádaly uchazeče, nějak zvlášť neobracely svoji pozornost právě k těmto skupinám. 

Ekonomika už se sice ve fázi krize nenachází, nicméně některé pozůstatky skokového snižování 

nákladů firem se přenesly až do dnešního období konjunktury. Jde o přežitek 

postkomunistických zemí a stejně jako pozdější nástup mladých lidí do prvních zaměstnání 

představuje nedostatečné využití potenciálu pracovního trhu. Další negativum českého trhu 

práce představuje distanc mezi výrobními odděleními a managementem, což zapříčiňuje 

neatraktivnost dělnických pozic ve společnosti. Zaměstnanci ve výrobě mají obecně menší 

možnosti v řešení svých stížností, ve využívání dodatečných kurzů a rekvalifikací a 

v neposlední řadě omezený kontakt s managementem. Zaměstnanci ve výrobě pak mohou 

pociťovat frustraci a určitý despekt směrem od managementu. To, jak Češi dělnické pozice 

spolu s pozicemi pokladních, skladníků apod. vnímají, je vidět na zaměstnanecké fluktuaci, což 

je i jeden z důvodů, proč nepovažují firmy investici do benefitů pro tyto pozice za přínos. 

Aktuálně je na trhu práce příležitostí dost, proto jsou lidé náročnější a snaží se najít práci, která 

je bude opravdu bavit – pokud nejsou spokojení, hledají klidně i dál. Navíc částka, jež dělí 

životní minimum a minimální mzdu nedokáže v mnoha případech vykoupit neochotu pracovat 

na nepříliš preferovaných pozicích. 

 

S tím, jak některá odvětví už doslova strádají v pracovní síle, firmy vedle zvyšování mezd 

přehodnocují své požadavky a přístupy. Stále více orientují svoji pozornost směrem k cizincům, 



7 
 

čerstvým absolventům a uchazečům nabízejícím práci na poloviční úvazek. Snaží také postupně 

revidovat poskytování finančních i nefinančních benefitů, jako např. zvyšování příspěvku na 

penzijní či životní připojištění, navyšování délky dovolené nebo obecné zlepšování pracovních 

podmínek svých zaměstnanců. 
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2. Omezená racionalita v behaviorální ekonomii s důrazem na 

trh práce 

Jak již bylo nastíněno v úvodu, jeden ze základních předpokladů behaviorální ekonomie tvoří 

omezená racionalita. Jak se při rozhodování projevuje? Lidé jsou sice racionální, neboť je 

k tomu vede vlastní vůle a zkušenosti, nicméně stále jen do určitých mezí. Vzhledem k časovým 

nákladům je téměř nemožné získat všechny dostupné informace, které je povedou k té 

nejoptimálnější volbě, proto se o takový stav ani záměrně nesnaží.  

 

Jednoduchým příkladem z každodenního života může být nákup oblečení, kdy člověk shání 

něco specifického (např. nové kalhoty), navštíví několik obchodů, ale protože je limitován 

právě časem, který je ochoten nákupu obětovat, po nějaké době si vybere kalhoty z dosud 

dostupných alternativ. To znamená, že při rozhodování nekalkuluje se všemi dostupnými 

variantami jako homo economicus – neobchází všechny možné obchody ve městě a v okolí, ale 

jeho potřebu uspokojí ta varianta, která v největší míře splňuje požadovaná kritéria. 

Pravděpodobně vybrané kalhoty tedy nepředstavují maximalizaci užitku (někde se můžou 

prodávat levnější i kvalitnější), nicméně alespoň přijatelné řešení. V rámci našeho zaměření na 

trh práce by se pak jednalo o běžnou situaci hledání nového zaměstnání, kdy je nereálné mít 

přehled o všech volných a dostupných pracovních pozicích. 

 

Omezenou racionalitu tedy především definují psychické limity při určování optimálního 

užitku, nedostatek informací, podmínky nejistoty a v neposlední řadě náročnost procesu 

rozhodování, kvůli kterému se lidé často uchylují k výběru, aniž by sami byli přesvědčeni o 

správnosti volby. Typické pro omezenou racionalitu v behaviorální ekonomii jsou takové 

odchylky v rozhodování, které jsou vysvětleny především na základě prospektové teorie, 

kognitivních zkratek neboli heuristik, kontextového vlivu a předsudků. (Kahneman, Frederic 

2002) 

2.1 Prospektová teorie 

Neexistence dokonale racionálně uvažujícího člověka jako hlavního předpokladu této práce 

implikuje, že ani teorii maximalizace užitku definovanou neoklasickými ekonomy nelze 

považovat za obecně a univerzálně platnou. Právě jako reakce na tento fakt vznikla díky 

Danielu Kahnemanovi a Amosu Tverskemu alternativní teorie rozhodování za rizika, konkrétně 

teorie vyhlídek, celosvětově známá pod pojmem prospect theory, kterou uveřejnili v roce 1979 
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v článku Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. (Kahneman, Tversky 1979) 

Teorie maximalizace užitku pracuje s přesvědčením, že lidé vždy preferují co největší 

bohatství, každá dodatečná částka vykazuje menší užitek a pokud bude možné něco získat nad 

rámec dosavadní bohatství, budou ochotni riskovat. (Barberis 2012) Pro základní zpochybnění 

není potřeba ani odborných ekonomických analýz. Co rodiny s příjmem, z kterého nejsou 

schopni nic ušetřit, takže si nemohou dovolit jakoukoliv ztrátu? Budou opravdu ochotni 

riskovat? Dle výzkumu agentury Ipsos sice více jak polovina Čechů každý měsíc odloží nějakou 

finanční částku stranou, nicméně takovou, která jim v nepříznivé životní situaci, jako je i třeba 

ztráta zaměstnání, potřeby nevykryje. Po odečtení nutných výdajů zbývají více než polovině 

Čechů maximálně 3000,- Kč a navíc je nutné počítat s typickým zkreslením těchto výzkumů 

citlivých informací, kdy lidé neradi přiznávají jejich skutečnou finanční situaci. Počet Čechů 

žijících od výplaty k výplatě tak může být ještě vyšší. (Růžičková 2016) 

 

Teorie sestává ze čtyř stavebních bodů, které už samy o sobě přinášejí zajímavé postřehy 

v ekonomických jevech, které jsou neoklasickým proudem považovány za anomálie.  

 

2.1.1 Referenční bod (Reference – dependence) 

Kahneman s Tverskym předpokládají, že lidé mnohem citlivěji registrují relativní změny než 

souhrnné absolutní hodnoty, a posuzují tak užitek na základě zisku a ztráty, nikoli absolutního 

stavu bohatství. Je to z toho důvodu, že si každý stanovuje referenční bod neboli tzv. kotvu, 

se kterou důsledky své volby porovnává. Zvážit celkový dopad volby je často totiž až nereálné 

– je potřeba do takových úvah zahrnout nejen majetek, ale i sociální situaci, znalosti, zdravotní 

stav apod. Přičemž rozhodnutí v daných situacích náležitě poznamenává především právě jednu 

z těchto kategorií (Barberis 2012, Skořepa 2004), ve které si může každý definovat odlišnou 

adaptační úroveň a ve vztahu k ní vnímat vnější podněty. 

 

Lidé přisuzují stejným změnám subjektivně rozdílnou hodnotu, proto bude každý člověk na 

stav bohatství, ale i zdraví, tělesné bolesti, vnímání teploty nebo míry socializace nahlížet pod 

odlišným úhlem. To např. znamená, že i bohatý člověk může pozitivně hodnotit nárůst pro jeho 

rozpočet zanedbatelné finanční částky, pokud je šetřivý. Stejná úroveň bohatství může pro 

někoho znamenat naprostou chudobu, pro druhého naopak přebytek finančního kapitálu.  
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Referenčním bodem, který slouží jako ukazatel úspěchu/neúspěchu, může být totiž téměř 

cokoliv – týdenní nebo měsíční požadovaný příjem, příjem a výše majetku referenčních 

sociálních skupin nebo příjem korespondující se současným vývojem ekonomiky. Výše mzdy 

v novém zaměstnání nás může v souvislosti s naším očekáváním příjemně překvapit i zklamat, 

a pokud bude její výše nad požadovanou hranicí, nebudeme už ji téměř vůbec posuzovat jako 

zisk.  

 

2.1.2 Averze ke ztrátě (Loss aversion) 

Averze ke ztrátě neboli averze k riziku představuje označení pro výsledek pozorování, podle 

nějž lidé intenzivněji vnímají ztráty nežli zisky stejné velikosti. Jednoduše to Kahneman 

s Tverskym zobrazili na níže zobrazené užitkové funkci (Graf č. 2), jež není kolem referenčního 

bodu středově souměrná, ale v oblasti ztrát má výraznější sklon. (Barberis 2012)  

 

Citlivější registrace negativních emocí se týká také efektu zkreslení statusu quo (status quo 

bias), jež vyjadřuje neochotu čelit novým životním změnám, pokud současná situace nepřináší 

výrazné nedostatky. Lidé si mohou být vědomi výhod, které by jim příslušná změna mohla 

přinést, nicméně strach ze ztrát i menšího rozsahu jsou dostatečně účinnou motivací současný 

stav zakonzervovat. (Kahneman, Knetsch, Thaler 1991) Pokud mají tendenci svůj aktuální stav 

evaluovat často, ještě více se k němu upínají, uvažují krátkodobě a následně nezahrnují 

dostatečně široký kontext – podléhají tak myopické averzi ke ztrátám (myopic loss aversion). 

(Benartzi, Thaler 2004) Objevily se i výzkumy, které testovaly vliv životní úrovně a bohatství 

na vztah k riziku a došly tak k očekávanému závěru, že bohatší jedinci vykazují větší zálibu 

v riziku, jež ale postupně oslabuje s výší riskované částky. (Bosch-Domenech, Silvestre 2003) 

 

Na trhu práce se v této souvislosti objevuje typický případ nedostatečné cirkulace zaměstnanců, 

což způsobuje neefektivní alokaci pracovní síly. Schopní pracovníci, jež si mohou 

v potenciálním zaměstnání platově polepšit, tak z neochoty dojíždět, zvykat si na nový pracovní 

kolektiv, učit se nové postupy nebo jednoduše z neochoty ve svém životě cokoliv měnit, lpí na 

svých dosavadních pracovních místech. Nejsou také připraveni v důsledku myopické averze ke 

ztrátám na riskování jejich dosavadního stálého příjmu, i přesto, že v dlouhodobém horizontu 

by získali více. 
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2.1.3 Klesající citlivost (Diminishing sensitivity) 

Dle tohoto předpokladu je dopad užitku signifikantnější při nižších hodnotách, i přesto, že zisk 

nebo ztráta je v absolutní hodnotě totožná. Může jít o populární demonstraci amerického 

profesora behaviorální ekonomie Dana Arielyho, kdy bude člověk ochotný dojít do obchodu ve 

vedlejší ulici pro plnicí pero levnější o 7 dolarů, pro oblek do práce při stejné slevě už však 

tolik ne. (Ariely 2012, p. 29) Většinu rozhodnutí děláme na základě komparace s aktuálně 

dostupnými možnostmi, což už bylo výše naznačeno v rámci presumpce referenčního bodu. Na 

trhu práce se můžeme setkat se stavem, kdy lidé z vysoko příjmových skupin nemají zájem o 

změnu zaměstnání a případný vyšší příjem (často však i z důvodu úniku před uvalením solidární 

daně) na rozdíl od nízkopříjmových, nebo kdy vysoce kvalifikovaní pracovníci nejsou ochotní 

se dál vzdělávat na rozdíl třeba od studentů a mladých pracovníků. 

 

Standardní předpoklad klesající mezního užitku obměnili Kahneman s Tverskym v hypotéze, 

že ho lze symetricky spatřovat na obou stranách od referenčního bodu. Konkrétně, s rostoucí 

ztrátou klesá užitek rychleji, než roste se zvyšujícími se zisky. (Kahneman, Tversky 1979) 

Tento jev je patrný na níže zobrazeném grafu (Graf č. 2) v rámci konkávnosti a konvexnosti 

křivky.  Křivka hodnotové funkce (Graf č. 2) a větší citlivost na ztráty mimo jiné implikuje i 

tezi, že lidé jsou averzní vůči risku ve volbách možného zisku a naopak riziko vyhledávající ve 

volbách případných ztrát. (Barberis 2012) Tuto tendenci lze nazvat efektem jistoty, který je 

patrný i na druhém grafu (Graf č. 3). Proto tak ve většině případů lidé podceňují výsledky, které 

nejsou ve svém výsledku zaručené.  

 

Volba jistých 500 Kč před 50% p možných 1 000 Kč. 

Volba 50% p ztráty 1 000 Kč před jistou ztrátou 500 Kč. 
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Graf č. 2: Hodnotová (užitková) funkce v prospektové teorii 

 

Zdroj: Kahneman, Tversky (2012) – vlastní zpracování 

 

2.1.4 Vážení pravděpodobností (Probability weightning) 

Vážení pravděpodobností nastává v případě, kdy se lidé při své volbě neřídí objektivními a 

nezkreslenými pravděpodobnostmi alternativ, nýbrž subjektivně transformovanými 

pravděpodobnostmi, tzv. rozhodovacími váhami. Jak je vidět na níže uvedeném grafu váhové 

funkce (Graf č. 3), klíčovou vlastností je skutečnost, že lidé mají tendenci přeceňovat velmi 

nepravděpodobné události a podceňovat naopak události s pravděpodobností vyšší. (Barberis 

2012) 

 

Váhová funkce je obdobná jako funkce pravděpodobností v teorii očekávaného užitku1, 

vykazuje však složitější interpretaci vzhledem k tomu, že váhy pravděpodobností nemusí dávat 

při konkrétních volbách součet 1. Rozhodovací váhy totiž měří i přitažlivost alternativ, nikoliv 

čistě pravděpodobnost, s jakou událost nastane. Empirickými výzkumy bylo potvrzeno, že 

křivka této funkce může mít v různých situacích a kontextech odlišný průběh hodnot, nicméně 

tvar a vyplývající zákonitosti se opakují. (Kusev et kol 2009) 

 

Podhodnocování téměř jistých jevů se podle výzkumníků děje z důvodu vlivu tzv. prémie za 

jistotu, která vyjadřuje sklon vydávat vyšší hodnoty zdrojů k naprosté redukci rizika. 

                                                           
1 Očekávaný užitek (EU) je stanoven jako vážený průměr užitku, kdy váhu představují pravděpodobnosti každé 

varianty. (Neumann, Morgenstern 1944, viz Příloha č. 1) 
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(Kahneman, Slovic, Tversky 1982) Při nízkých pravděpodobnostech dochází k 

nadhodnocování právě z důvodu atraktivnosti nebo naopak strachu. Díky prospektové teorii 

jsme tak schopni vysvětlit takové rozpory v ekonomickém i běžném životě jako je sázení, 

pojištění (např. pojištění odpovědnosti na pracovišti) nebo přehnané reakce při epidemiích. 

V obou případech se setkáváme s reálně velmi nízkými pravděpodobnostmi, že výhra, pojistná 

událost nebo nemoc nastane. Subjektivně ale můžeme těmto možnostem přisoudit vyšší váhy, 

nadhodnotit pravděpodobnost výskytu a vynaložit tak racionálně neospravedlnitelné náklady - 

koupit si los, zaplatit částku za pojištění nebo se rozhodnut vynechat dovolenou kvůli případné 

nákaze.   

 

Graf č. 3: Váhová funkce v prospektové teorii 

 

Zdroj: Kahneman, Tversky (2012) – vlastní zpracování 

 

Prospektová teorie je současně nejrozšířenější, nejdostupnější a většinově přijímanou teorií 

týkající se hodnocení rizika v rámci volby, nicméně prozatím pouze v laboratorním prostředí. 

Dle vědců není problém v tom, že v reálném světě bude teorie nepoužitelná a nerelevantní, 

avšak je natolik komplexní a plná postřehů, že dosud nebyl nalezen způsob, jak efektivně ji 

aplikovat. (Barberis 2012) Dalším nedostatkem může být kritická připomínka týkající se použití 

teorie vyhlídek pouze při prvotním rozhodování v dané situaci. Dá se přirozeně předpokládat, 

že člověk se bude na základě svých zkušeností a poučení z chyb chovat více a více racionálně 

– bude např. ochotný si připlatit kvůli kvalitě za dražší výrobek a riskovat jeho životnost nebo 

po nějaké době stabilního příjmu se rozhodne zkusit podnikat. Za překážku zřetelnosti výkladu 

této teorie stojí i více typů užitků, tedy dle Kahnemana zapamatovaný, očekávaný, volený a 
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prožívaný (remembered, expected, choiced, experienced). (Kahneman 1994) Každý představuje své 

vlastní zákonitosti a je zpracováván v jiné oblasti mozku, tudíž bude nutné je při odhadech dopadů 

rozhodování diferenciovat. (Berridge, Robinson, 1998) 

2.2 Heuristiky 

Ekonomové Amos Tversky a Daniel Kahneman se během 70. let začali soustředit na oblast 

teorie pravděpodobnosti a uvažování za rizika a nejistoty. Byli přesvědčeni o tom, že stejně 

jako podvolujeme své úsudky nejistým výsledkům voleb, stejně tak postupujeme i ve všech 

dalších rozhodovacích procesech v našem životě. Přesvědčení o tom, že nějaká situace nastane, 

si člověk vytváří na základě subjektivní pravděpodobnosti, která se ale přirozeně více či méně 

odchyluje od reálné situace. Proto používají zjednodušující principy, díky kterým redukují 

obtížné statistické úlohy v oblasti odhadování a předpovídání, a dopouštějí se tak často 

závažných, nicméně systematických a neustále se opakujících chyb. Právě tento myšlenkový 

postup nazvali ve svém článku v roce 1974 Kahneman a Tversky heuristikami, přičemž 

identifikovali tři konkrétní typy, kterém lidem usnadňují rozhodování. (Kahneman, Tversky 

1974) 

 

2.2.1 Heuristika reprezentativnosti 

Tato heuristika se zakládá na podobnosti zdroje a výsledku, na základě níž člověk často mylně 

usuzuje vztah kauzality. Spoléhá se na reprezentativnost a na základě té určuje míru 

pravděpodobnosti, s jakou nastane nejistý jev. Dle této myšlenkové zkratky se lidé spoléhají na 

reprezentativnost a z té vycházejí při určování pravděpodobnosti, s jakou nastane nejistá 

událost. (Kahneman, Tversky 2005) Jako nejčastější a nejjednodušší příklad je uváděn 

experiment s hody mincí, kdy se účastníkům při šesti hodech jevila z hlediska padnutí rubu a 

lícu pravděpodobnější posloupnost výsledků R-L-R-L-L-R než ve skutečnosti stejně 

pravděpodobná varianta R-R-R-L-L-L. Lidé tak mají tendenci čistě náhodné procesy označovat 

za systematické. (Skořepa 2004) 

 

Na trhu práce pak v této souvislosti může jít o jev, kdy se lidé budou vyhýbat firmě, o které se 

všeobecně ví, že už druhým rokem snižuje mzdy a redukuje počet zaměstnanců. Budou totiž 

registrovat pouze tyto viditelné parametry a na základě nich posuzovat úspěšnost/neúspěšnost 

konkrétní organizace, přičemž mohou mít omezenou vypovídající schopnost. Zásadnější by pro 

ně v tuto chvíli bylo zjistit, jak si vedou ostatní firmy, vzhledem k tomu, že půjde např. o 



15 
 

důsledek ekonomické krize nebo s jakou pravděpodobností bude tento postup firma následovat 

i v dalších letech.  

 

2.2.2 Heuristika dostupnosti 

Jako další způsob usnadnění rozhodovacího procesu je používána dostupnost informace, resp. 

snadnost vybavení si určitého jevu z naší paměti. Kahneman s Tverskym vycházeli 

z předpokladu, že lidé usuzují frekventované skutečnosti ve většině případů jako lépe 

informačně dostupné, nicméně to ale nemusí být vždy pravidlem. (Kahneman, Tversky 2005) 

Populárním příkladem je experiment z roku 1979, kdy byli účastníci požádáni o odhad 

frekvence výskytu různých příčin smrti. Klíčovou roli zde hrála medializace automobilových 

nehod, zatímco skutečná míra výskytu příčin v běžném životě byla opomíjena. Lidé totiž určili 

nehody za stejně častý důvod ke smrti jako nemoci, které se reálně vyskytují asi 15x více než 

právě nehody. (Skořepa 2004) 

 

Co se týče trhu práce, v souvislosti s tlakem médií se může objevovat podobný fenomén, kdy 

lidé více přitahují společnosti, které své volné pozice nějakým způsobem profilují v médiích 

(např. propagace studentských stáží), přičemž ostatní firmy mohou mít nabídku pracovních míst 

totožnou, jenom zvolily odlišný nástroj recruitmentu nových zaměstnanců. Média mohou na 

společnost uvalovat i negativní světlo, pokud se rozhodnou zveřejnit nějaký skandál, díky 

kterému ji lidé na trhu práce ztabuizují. Svůj zájem pak přesouvají tam, kde se pro ně mohou 

vyskytovat reálně mnohem vyšší rizika (ale ne z mediálně zajímavých důvodů). Stejně tak se 

může jednat (i v rámci výše zmíněné heuristiky reprezentativnosti) o vytváření předsudků vůči 

jednotlivým pracovním pozicím, které soudíme např. dle všeobecně přijímaného prototypu 

nejvhodnějších kandidátů nebo právě prezentace informačních prostředků. 

 

2.2.3 Heuristika ukotvení  

Jde o myšlenkový postup, kdy jsou odhady vytvářeny na základě počáteční neboli referenční 

hodnoty, která slouží jako kotva v dané problematice. Kotva se může utvořit prvotním nákupem 

produktu nebo třeba formulací postoje názorového vůdce. Ať už je její původ jakýkoliv, další 

získané informace se jí přizpůsobují, a z toho důvodu jsou odhady systematicky vychýleny 

kolem konkrétní kotvy. V reálném světě se můžeme setkat i s případy, kdy je možné kotvu 

efektivně využít a dospět díky ní k relevantnímu odhadu – pokud půjde např. o odhad experta 

nebo předchozí hodnotu. Nicméně často si lidé nechávají kotvu jednoduše vnuknout a nesnaží 
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se jí zasadit do realističtějšího kontextu. V praxi se může jednat o aktuální trend zdravého 

životního stylu a následnou vychytralou reakci potravinářských firem, které na své výrobky 

přidávají označení fit, bio nebo organic. Spotřebitel je schopný si danou značku začlenit do této 

kategorie a bezmyšlenkovitě ji dlouhodobě nakupovat s dojmem, že dělá něco pro své zdraví. 

(Skořepa 2004)  

 

Na trhu práce se pak z hlediska ukotvování může jednat o nespočet případů. Kotvu může tvořit 

očekávaná mzda nebo délka pracovní doby, od jejichž hodnot se bude člověk spíše 

nedobrovolně odchylovat. Lze do této kategorie zařadit i vliv doporučení blízkých a přátel, 

přeceňování a podceňování subjektů na trhu nebo dopad prvního dojmu (např. z nového 

zaměstnání). 

2.3 Efekt kontextu 

Kontext představuje způsob formulace a prezentace konkrétního problému, a jelikož má 

fundamentální vliv na konečné rozhodnutí, lze s ním jednoduše váhajícího člověka nasměrovat 

požadovanou cestou uvažování. Z toho důvodu je zřejmé, že pouhé okolnosti jsou schopné 

často zapříčinit neoptimální volbu. (Kahneman, Tversky 1984) Kontext je jedním z faktorů, 

jehož sílu vlivu si není vědoma jen striktně behaviorální ekonomie, ale běžně se jeho cílení 

využívá např. při výzkumu trhu a veřejného mínění při tvorbě vhodných otázek. Jak už je pro 

behaviorální ekonomii jako vědu a její organizační systém typické, jednotlivé poznatky se ve 

větší či menší míře prolínají. Proto jsme se již s jednou podobou efektu kontextu nebo tzv. 

efektem zarámování setkali v kapitole týkající se prospektové teorie v rámci averze k riziku a s 

dalšími se setkáme i v kapitolách následujících. 

 

Standardní přístup považuje celkový dopad volby jako klíčový faktor rozhodování, jelikož tak 

váží své kroky homo economicus, pro kterého je podstatný např. počet zachráněných osob při 

epidemii, zisk při investicích nebo výše měsíční mzdy. V této souvislosti je přínosné zmínit 

princip procesu mentálního účetnictví, jež popisuje, jak lidé v některých situacích nevědomě 

eliminují jejich komplexnost na jednotlivé fragmenty, které pro ně pak hrají ústřední roli při 

rozhodování. V Kahnemanově terminologii jde o tvorbu určitých „analytických účtů“ při 

ignoraci „účtů syntetických“. Nejčastěji citovaným příkladem tohoto fenoménu je porovnání 

ochoty koupit si nový lístek v důsledku buď ztráty předem zakoupeného lístku v hodnotě 40$ 

při cestě do kina, nebo ztráty 40$ při nákupu lístku těsně před představením. Při výzkumu 

většina dotazovaných zvolila možnost se představení vzdát, pokud by ztratila již zakoupený 
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lístek, a naopak představení navštívit při ztrátě hotovosti. Opět se dostáváme do konfrontace 

s předpoklady ekonomie klasického proudu, protože obě situace jsou ve svých důsledcích a 

ztrátách identické. Konkrétně se jedná o jev, kdy při identických alternativách nedochází 

k invariantní volbě (failure of invariance) a ochota zaplatit za návštěvu kina je ovlivněna 

pouhou povahou ztráty. Při ztrátě hotovosti totiž ztráta není tolik asociována se samotným 

představením, při ztrátě lístku je jeho hodnota připsána k nákladům návštěvy. (Kahneman, 

Tversky 1981) 

 

K explanaci praktických uplatnění lze použít neracionální kroky při výběru pojištění (Johnson 

et al. 1993) nebo průběžné vyhodnocování nákladů a výnosů investic firem, které vede 

v celkovém součtu k negativním dopadům na jejich zisk (Kahneman, Lovallo 1993). Na trhu 

práce může právě zarámování ovlivnit množství nabízené práce, jak ukázal výzkum 

newyorských taxikářů. (Camerer, Babcock, Loewenstein, Thaler 1997) Pracovníci totiž často 

uvažují o svých mzdových cílech krátkodobě a nereagují tak bezpodmínečně na možné zvýšení 

mezd vyšší ochotou pracovat, jelikož více registrují dílčí časové náklady jejich práce. (viz 

Kapitola 3.7) Významný efekt kontextu předkládá i výsledek výzkumu, kdy lidé reagovali více 

negativně na 7% snížení nominální mzdy, než na 5% zvýšení mzdy s 12% inflací. (Kahneman 

1986) 

2.4 Tržní normy versus společenské 

Fixní pracovní doba, čistě formální vztah se zaměstnavatelem a motivace ve formě vidiny 

finanční odměny, není tak úplně ojedinělým schématem na trhu práce. Jde totiž o tradiční model 

zaměstnání, od kterého dnešní firmy ale postupně ustupují, neboť si uvědomují, že mnohem 

více jim přinesou zaměstnanci loajální, nadšení, časově pružní a produktivnější. Takoví, kteří 

jsou ochotni nést břemeno jasně nedefinované hranice mezi volným časem a prací a jejichž 

osobní zájem je úspěch firmy. Ekonomové a psychologové behaviorální ekonomie věří, že toho 

lze jednoduše (a navíc poměrně levně) dosáhnout sázkou na společenské normy jakožto jádra 

fungování firemního uspořádání a aktivace vnitřní motivace zaměstnanců. Ariely tento systém 

spatřuje v procesu zavádění zaměstnaneckých výhod, volnějším pracovním režimu, 

podněcování týmového ducha a přátelštějších a kolegiálnějších vztazích na pracovišti. (Ariely 

2009) 

 

Některé výzkumy hovoří i o významu dárku nebo pochvaly jako vhodném motivátoru výkonu 

zaměstnanců. Jednoduše musí být forma odměny taková, aby si ji pracovník ihned (i když 
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nevědomě) nespojil s tržním vztahem mezi ním a nadřízeným. Nefinanční odměna nabírá ve 

svých důsledcích na síle, pokud je konstruována přímo pro konkrétního zaměstnance. Je často 

levnější, doručení rychlejší a účinek na motivaci dlouhodobější a významnější. Problémem je, 

že to pracovníci nereflektují a racionálně jsou si schopni uvědomit především např. přídavek 

k platu, který také ve většině případů považují za nejdůležitější formu motivace. (Baldoni 

2012). I většina firem a zaměstnavatelů se chybně domnívá, že pracovní úsilí jejich 

zaměstnanců koreluje pouze s výší mzdy (případně finančních odměn), čímž se dostávají do 

situace, kdy neúměrně zvyšují mzdové náklady, zatímco produktivita práce se v takové míře 

nezvyšuje. Další výzkumy poukazují na motivy loajality a altruismu jakožto zdroje pracovního 

úsilí při fungování společenských norem, přičemž při tržních normách se jedná pouze o motivy 

reciproční, navíc podmíněné výší finanční odměny. Lze tedy tak poměrně jednoduše regulovat 

vnitřní nebo vnější motivaci zaměstnanců. (Heyman, Ariely 2004) Na pracovní úsilí může mít 

signifikantně pozitivní vliv i zvyšování mezd, které však musí zaměstnanci chápat jako určitý 

„příspěvek“ od zaměstnavatele, který proběhl na základě jeho dobrovolného rozhodnutí. 

V takovém kontextu jsou lidé většinou kooperativnější a nápomocnější, pokud reagují na 

předešlé přátelské jednání. (Fehr, Gächter 2004)  

 

Existence sociálních norem také vysvětluje, proč jsou někteří lidé ochotní vykonávat tak 

riziková povolání, kde nasazují životy. Výše mzdy totiž není taková, aby nebezpečí dostatečně 

kompenzovala – jsou to právě aspekty společenského systému jako např. profesní hrdost, smysl 

pro povinnost nebo uznání společnosti, které riziko „vykupují“.  

2.5 Solidarita a altruismus 

Neoklasický proud operuje v rámci předpokladu existence homo economicus s univerzálním 

egoismem nebo co největším možným blahem pro člověka samotného. Proto je každá směna 

tak efektivní, protože neviditelná ruka se zasluhuje o to, že je vždy pro obě strany výhodná. Jak 

jsou ale klasici schopni vysvětlit dobrovolné dary a příspěvky? Právě behaviorální ekonomie 

zapojuje do své teorie pojmy jako humánní motivy, altruismus, solidarita nebo prosociální 

chování. Lidé jsou ochotní přispívat bez principu materialistické reciprocity, vystačí si 

s pouhým pocitem uspokojení. Altruismus lze definovat jakožto psychologický pojem 

v protikladu v egoismu a specifickou formu motivace člověka, který cíleně zvýhodňuje někoho 

jiného. (Batson et al. 2002) Altruistický jedinec je tedy schopen obětovat vlastní zájem ve 

prospěch někoho dalšího a empaticky vnímat jeho emoce. Čistě altruistický člověk nevnímá ze 

svého příspěvku žádný užitek pro sebe, ani ho nepožaduje. Jeho přispívání je dobrovolné a 
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vykazuje filantropické rysy, má za cíl přispět celé společnosti. Vedle toho solidarita znamená 

obvykle nápomocnost a soudržnost v rámci skupiny. Člověk je solidární s nějakou skupinou, 

pokud ji podporuje a její úspěchy i neúspěchy pociťuje jako vlastní. (Petrusek 1996) 

 

Vliv na povahu a míru přispívání mají skupinové hodnoty (především pak normy chování 

referenčních skupin), prostředí a velikost skupiny. Pokud je skupina už příliš velká, začne se 

otevírat prostor pro individualistické smýšlení a především v rámci černého pasažérství2 užitek 

z darů přebírají i ti, pro něž nebyl určen, čímž se naopak snižuje uspokojení dárce. (Matros 

2012)  

 

Kahneman ve svém Myšlení rychlém a pomalém mimo jiné seznamuje se dvěma systémy, jež 

podle něj řídí lidské přemýšlení a rozhodování. Systém 1 funguje automaticky, nevědomě, je 

rychlý, emocionální a intuitivní. Zatímco Systém 2 je řízený, váhavější, ale zároveň také 

schopný konstruovat logické interpretace vjemů ze Systému 1 a vyzývat k odhalování chyb 

v úsudcích. Dle Kahnemana je naprosto přirozené, že Systém 1 u většiny lidí tuší, že pomáhat 

chudým je správné a zvýhodňovat bohaté chybné. (Kahneman 2011) Tuto úvahu je člověk 

schopen vytvořit ihned a bez námahy, namísto promýšlení míry společenské efektivnosti 

dobrovolného přispívání. Kahneman ale rozhodně nebyl jediným, kdo se svými myšlenkami 

vymezil vůči standardnímu proudu a jeho egoismu. V roce 1974 vytvořil Gary Becker na 

základě údajů týkajících se příspěvků na charitu teorii, podle níž je užitek jedince definován 

nejen jeho vlastní spotřebou, ale i spotřebou ostatních. Pro altruisticky uvažujícího člověka 

bude výše příspěvku na charitu představovat nárůst jeho užitku ve stejné výši. Beckerův model 

tak pracuje s konceptem čistého altruismu. (Becker 1974) Dobrovolným přispíváním v rámci 

série experimentů se zabýval i James Andreoni, který přidává k přidané hodně užitku pramenící 

z blaha ostatních také benefit samotného přispívání. Tento koncept lze pojmenovat warm – 

glow efektem, protože člověk je vedle prospěchu ostatních také zainteresován v pocitu 

podílnictví na veřejně prospěšné věci. Z části se jedna o sobecký motiv, protože příspěvky 

nemusí být vždy zpravidla nezištné. (Andreoni 1993) Kahneman, Becker i Andreoni svými 

předloženými modely dokazují, že dobrovolné přispívání podněcují právě takové lidské 

vlastnosti jako altruismus nebo solidarita, které nelze zasadit do kontextu neoklasické 

ekonomie. 

 

                                                           
2 V ekonomii, psychologii a sociologii označení pro člověka, který je členem sociální skupiny a využívá 

její statky a služby aniž by za ně zaplatil, nebo se podílel na jejich vytvoření. (Špalek 2011) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Statek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%BEba
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Výše příspěvků, které jsou lidé ochotni nezištně poskytnout a sami obětovat, byly také 

několikrát testovány. V případě, kdy měli účastníci možnost rozdělit peníze mezi sebe a 

neznámou třetí stranu, více než 50 % jednalo v rozporu s vlastním zájmem. (Andreoni, Miller 

2002) Podobné výsledky poskytl experiment, kde si mezi sebe měl dárce a příjemce příspěvku 

rozdělit šek na jeden dolar.  Sledováním vlastního zájmu by měl příjemce vždy přijmout částku 

dárce v jakékoli výši, protože i malá částka představuje vyšší užitek než žádná. Výsledky 

experimentu však svědčí o tom, že velká část příjemců částky menší než 50 % odmítne. (Rabin 

1998; Bolton et al. 1998; Sigmund et al. 2002, citated by Friedman 2002) 

 

V běžném a ekonomickém životě se tedy můžeme s aplikací setkat jak ve zdánlivě neracionální 

ochotě lidí vzdát se části vlastního příjmu ve prospěch charity, tak také v oblasti zdanění příjmu. 

V tomto směru behaviorální ekonomie dosud nebyla s to z odborných diskuzí vyvodit konečný, 

empirický prokazatelný, závěr. Je daň z příjmu demotivačním faktorem pro produktivitu a 

motivaci (Saez et al. 2012) nebo na výkon práce nemá žádný specifický vliv, pokud na ni člověk 

pohlíží jako na určitou pomoc ostatním? Výše daní, transferů a celkové nastavení sociální 

politiky státu se může projevovat v reakcích nabídky práce, nicméně nemusí mít na všechny 

účastníky trhu jednotný dopad. Ukazuje se, že méně budou na výkyvy výše zdanění reagovat 

starší lidé, jelikož se u nich s tím, jak postupně přisuzují nižší hodnotu vlastnímu životu, 

projevuje vyšší míra altruismu. (Midlarsky 2011) Stejně tak ženy jsou údajně na rozdíl od mužů 

ochotnější věnovat část svého příjmu ostatním lidem, aniž by je to jakkoliv odrazovalo od jejich 

další práce. (Walter, Rosemarie 2007) Intenzitu reakce lze měřit v rámci tzv. mezi časové 

elasticity substituce, dle níž ale většinou pouze nepatrná část nabídky reflektuje např. změny ve 

výši daních. Nicméně řada výzkumů deklarujících tyto závěry je kritizována pro nevalidní 

použití účastníků a tedy i následných dat, jelikož běžný pracovník nemá povětšinou z důvodu 

smluvního poměru neomezenou možnost bezprostředně a v krátkém období reagovat na tyto 

změny. (Andersen et al. 2014) 

2.6 Nabídka práce 

Jak už bylo vícekrát řečeno, předpoklady standardní ekonomické teorie se v poslední době 

stávají terčem požadavků podrobného přezkoumání. Mezi ně patří také presumpce většího 

užitku při větším množství statku a nezávislosti na počátečním stavu. Tyto dva principy byly 

v souvislosti s nabídkou práce behaviorálními ekonomy už několikrát zpochybněny. (Slovic 

1995) Dle neoklasiků je užitková funkce pracovníků rozdělena do užitku ze mzdy a z počtu 

odpracovaných hodin. Zatímco u mzdy roste užitková funkce už od začátku, užitek z práce 
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samotné se projevuje spíše až po více hodinách, kdy za sebou lidé vidí nějaký kus práce (rozdíl 

v konkávnosti a konvexnosti křivek). Křivka nabídky práce je rostoucí, a to právě díky 

anticipaci možných výkyvů ve mzdě - s vyšší mzdou se pracuje více, s nižší mzdou méně. Jiné 

monetární vlivy křivku nezkreslí. Např. neočekávané změny příjmu netýkající se mzdy se do 

křivky nepromítnou, jelikož pracovník v rámci teorie permanentního důchodu nereaguje na 

přechodné změny a cílí vyrovnaný životní příjem (takže např. výhra v loterii se promítne pouze 

jako tzv. efekt bohatství - zvýší jeho reálný důchod, ale neovlivní počet nabízených hodin při 

dané mzdě). (Andersen et al. 2014) 

 

Nabídka práce může oscilovat jak z důvodu daňového systému a sociální politiky, tak také čistě 

tržních podmínek. Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, většina výzkumů zabývajících se 

elasticitou nabídky práce se soustředila na pracovníky, jež nemají téměř žádnou možnost pružně 

reagovat na aktuální okolnosti a modifikovat v závislosti na nich např. svoji pracovní dobu (z 

důvodu smluvních pracovních podmínek). Proto se stala průlomovým bodem inicializace 

výzkumu se vzorkem newyorských taxikářů, jejichž hodinové mzdy fluktuují ze dne na den, 

zatímco jsou poměrně stabilní v rámci jednoho dne. Taxikáři totiž uvažují jednodenní horizont 

v rámci, kterého si stanovují denní očekávaný příjem (jejich vlastní referenční bod nebo 

interval), který zapříčiní následující – při nárazovém zvýšení hodinové mzdy (např. z důvodu 

kulturní události ve městě a větší poptávce po dopravních službách), budou taxikáři ochotni 

pracovat méně hodin, protože se na hodnotu požadovaného denního příjmu dostanou rychleji. 

Cíl denního výdělku je tedy exogenní mírou užitku taxikáře, protože pokud se nachází pod 

plánovaným cílem – v oblasti ztráty, výnosy z odpracované hodiny odpovídají nejen samotné 

hodinové mzdě, ale jsou zvyšovány mírou averze ke ztrátě (v tomto případě strachem z toho, 

že denního cíle nebude dosaženo). Pokud se taxikář dostane do oblasti zisku a cíl překročí, 

výnosy z odpracované hodiny odpovídají už pouze mzdě a mezní užitek z další odpracované 

hodiny rapidně klesá. (Camerer 1997) Tato nabídková křivka je v podstatě inverzní oproti 

neoklasické, jelikož při nižší mzdě budou pracovníci ochotni pracovat více, při vyšší méně. 

Pokud se objeví nárazový příjmový šok (např. vyšší přeplatky), pracovník bude změnou 

nabídky práce reagovat, nicméně jejím snížením.  

 

Pro absolutní rozchod výše popsané teorie s klasickým proudem, kdy mzda a počet 

odpracovaných hodin vykazují vztah pozitivní lineární závislosti, se začaly objevovat další 

výzkumy směřující k syntéze těchto protikladných proudů. Koszegi a Rabin přicházejí s 
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diverzifikací typu změn ve výši mzdy na neočekávané a očekávané. Každý taxikář podle nich 

každé ráno vyhodnotí dle racionálních očekávání možnosti výdělku a na základě toho stanoví 

svůj denní referenční bod (např. z důvodu nižší průjezdnosti městem bude počítat s delší 

pracovní dobou). Pokud je změna mzdy očekávaná, obchodník přizpůsobí svůj referenční bod 

změně a nabídka se bude chovat podle neoklasických předpokladů. Pokud však změna bude 

nárazová, taxikář se původní plán už nebude snažit přizpůsobit a bude po dosažení mety 

nabídku práce snižovat (Koszegi, Rabin 2006) 

 

Pro ověření odlišných přístupů k reakcím nabídky práce byl zrealizován terénní experiment na 

indickém trhu. Prodavači byli podrobeni znatelným výkyvům ve výdělcích, které byly 

izolovány jako očekávané i neočekávané. Výsledky výzkumu byly konzistentní spíše 

s předpokladem neoklasické ekonomie, jelikož podle nich očekáváné změny zvyšují nabízenou 

práci, nicméně neočekávané změny nemají žádný vliv na nabízené množství nebo vynaložené 

úsilí. (Andersen et al. 2014) 

 

Vysvětlení citlivosti nabídky práce na přechodné a neočekávané změny ve výši mzdy by se 

mělo stát základní platformou pro tvorbu sociální politiky - od  zdanění přes výši podpory 

v nezaměstnanosti až po výši minimální mzdy. I autoři behaviorální ekonomie přiznávají, že 

neoklasický model se vyjadřuje prozatím nejúčelněji k problematice nabídky práce, nicméně to 

nestaví behaviorální ekonomii do pozadí. Odborné výzkumy se na tomto poli provádí teprve 

cca 15 let, ještě se tedy musí provést mnoho dalších, aby se mohly zjistit pevné závěry.  A 

spoléhat se pouze na vliv absolutní výše mzdy může být zavádějící. Z toho důvodu jsou výše 

diskutované studie bezpochyby přínosem pro další pochopení nerovnovážného chování na trhu 

práce. Představují obrat k modelu, kde nabídka práce jednotlivce je podmíněna optimalizací 

preferencí ohledně subjektivně stanoveného referenčního bodu. (Farber 2008) 

2.7 Vybrané behaviorální předsudky 

Behaviorální předsudky představují anomálie volby, při kterých dochází ke zkreslení lidského 

vnímání a výraznému zkomplikování optimální volby. Ve většině případů se tak děje nevědomě, 

což způsobuje obtížnost rozpoznání odchylky a následné eliminace. Anomálie utvořily základ 

behaviorální ekonomie, neexistuje však žádný ucelený výčet a shrnující literatura. (Friedman, 

Cassar 2004) 
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Většina behaviorálních předsudků vykazuje tyto příčiny: (Montier 2002)  

o Tendenci podléhat iluzím. 

o Tendenci podléhat emocím.  

o Tendenci podléhat zkušenostem a intuici. 

o Tendenci podléhat davu a sociálním interakcím. 

 

2.7.1 Předsudek vlastnictví 

Tento předsudek souvisí z pohledu behaviorální ekonomie s fenoménem paralýzy volby, jež 

nemusí implikovat pouze nedokonalá rozhodnutí, ale dokonce i odmítnutí nebo odklad samotné 

volby. Lidská nečinnost je často spjata s neochotou cokoliv měnit nebo se něčeho vzdávat – 

lidé mají totiž tendenci přeceňovat daný stav a připisovat důraznější význam tomu, co je v jejich 

vlastnictví. (Friedman, Cassar 2004) Vlastnictví totiž mění vnímání hodnoty, o čemž nás 

přesvědčuje i prostý experiment, kdy probandi obdrželi hrnek a cukrovinku a následně měli 

možnost je libovolně směnit. 90 % účastníků z obou skupin si raději ponechalo ty předměty, 

jež původně obdrželo. (Knetsch, Sinder 1984) Navíc je snadné podléhat i averzi k lítosti, což je 

psychologický jev, který se zapříčiňuje o sklon vyhýbat se ztrátám a případné újmě z nich.  

Zároveň je snadnější se vyhýbat zodpovědnosti za naše, domněle životní, kroky a preventivně 

se tak vyhnout nepříjemným výčitkám.  

 

Nevítaným, nepředvídatelným a často nevědomým důsledkem předsudku vlastnictví je stav, 

kdy člověk drží na svém bankovním účtu peníze a odmítá je investovat, jelikož hodnotí své 

investiční cíle krátkodobě a přikládá svým finančním prostředkům vlastní přidanou hodnotu. 

Na trhu práce se jedná o problematiku již zmíněné stagnující fluktuace zaměstnanců, kteří 

zůstávají na svých léty ozkoušených pracovních pozicích i přesto, že potenciální změna by jim 

přinesla celkový zisk (jak vyšší mzdu, tak např. více naplňující zaměstnání). Je otázkou, zda by 

se v situaci hledání nové práce rozhodli při nabídce stejné výše mzdy pro identické zaměstnání. 

 

2.7.2 Předsudek potvrzení 

Předsudek potvrzení zahrnuje takové stavy selektivního vnímání, kdy člověk přesvědčuje sám 

sebe o čemkoliv, čemu věřit chce. Projevuje se zde také efekt ukotvení, protože jakmile si 

vytvoří silnou prvotní domněnku, potvrzující fakta nejen cíleně vyhledává, ale také se na ně 

více soustředí a přikládá jim podvědomě větší váhu. Důkazy hovořící pro systematicky 
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přeceňuje, zatímco má tendenci chybně interpretovat nebo zcela eliminovat nové informace 

vystupující proti této hypotéze. (Rabin, Schrag 1999; Montier 2002)   

 

Experiment, který jako jeden z mnoha verifikoval existenci tohoto předsudku, se týkal zastánců 

a odpůrců trestu smrti. Účastníkům, vybraným na základě původního přesvědčení z obou 

spekter, předložil dvojznačnou informaci o trestu smrti. Obě skupiny vyhodnotily identickou 

informaci jako další důkaz utvrzující jejich původní přesvědčení. (Lord et al. 1979) Dle 

některých dalších studií tvorbu nepodložených předsudků pozitivně reguluje výše vzdělání. 

(Whitley, Kite 2009) V kontextu trhu práce se můžeme setkat s problematikou genderových 

stereotypů, jež je aktuálně častým předmětem diskurzu. Ženy mají ve vedoucích postaveních 

stále menšinové zastoupení, přičemž se objevuje nespočet názorů hovořících pro jejich 

výraznější řídící kompetence. Co nelze mužům upřít, je jejich větší cílevědomost, bezmezná 

snaha o povýšení a přesvědčení o jejich schopnostech. Ve vedoucích pozicích jsou ale klíčové 

spíše vlastnosti jako sociální inteligence, schopnost týmové spolupráce nebo i skromnost a 

pokora – což jsou atributy, kterými disponuje daleko více žen. (Chamorro-Premuzic 2013). 

V českém prostředí obzvlášť je právě nižší zaměstnanost žen v řídících pozicích důsledkem 

hluboce zakořeněných předsudků o tradičním uspořádání rodiny. (Wichterlová 2015) Často se 

projevuje i diskriminace z hlediska věku, zdánlivě neutrální nabídkou práce „v mladém 

kolektivu“. Takové inzeráty potvrzují předsudek, že práce v kolektivech s nižším věkovým 

průměrem je zpravidla kvalitnějším a atraktivnějším pracovním uplatněním. Na trhu práce se 

následně pohybují zájemci o zaměstnání, kteří splňují kvalifikační podmínky, ale jsou často už 

předem vyloučeni z výběrového řízení, což způsobuje, především vzhledem k významu 

aktuální situace nedostatku uchazečů, negativní důsledky. Na druhé straně se může jednat i o 

nálepkování dělnických pozic, na které je v dnešní společnosti často nahlíženo bez uznání a 

jejichž mzdové ohodnocení bývá v průměru až o 30 % nižší než na administrativních pozicích 

s obdobnou náročností či požadovaným vzděláním. Dnes se objevují nabídky pracovních míst 

ve výrobě, kde platové ohodnocení ve své výši už mnohdy přesahuje některé administrativní 

pozice, nicméně tyto možnosti lidé většinově neregistrují. 

 

2.7.3 Předsudek sebepřisuzování  

Tento předsudek zdůrazňuje lidskou tendenci přisuzovat úspěch svým schopnostem, vrozeným 

aspektům, znalostem nebo talentu, zatímco selhání naopak nešťastné náhodě a vnějším vlivům. 

Zkreslené sebepřisuzování navíc ústí v nadměrném sebevědomí a všech důsledcích z něj 

https://hbr.org/search?term=tomas+chamorro-premuzic
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vyplývajících. (Gervais, Odean 2001; viz následující kapitola) Z velké části jsou tyto alibistické 

tendence vyústěním podvědomého obranného mechanismu, který se automaticky spíná při 

zpracování neúspěchu. Člověk tak ale inklinuje k tendenci ignorovat vlastní chybná rozhodnutí, 

vzdávat se příslušné zodpovědnosti a díky tomu není schopen se poučovat a zdokonalovat. 

(Stupavský 2011)  

 

Přirozeně jde o předsudek, který na trhu práce zabraňuje jakémukoliv progresu, jak už v rámci 

produktivity pracovníků, tak i u nezaměstnaných a jejich neochotě přijímat „podřadná“ 

zaměstnání. Studie navíc inklinují k závěrům, že tomuto zkreslení úsudku podléhají ve většině 

případů muži. (King 1983) 

 

2.7.4 Předsudek nadměrného sebevědomí 

Nadměrné sebevědomí se objevuje, pokud mají lidé sklon neopodstatněně a neúměrně věřit ve 

své schopnosti, výkony a úsudky. Informace, jimiž disponují a na základě kterých tak hodnotí 

sebe nebo dané situace, jsou však často zkreslené, a tudíž je nelze považovat za směrodatné. 

V literatuře se obvykle poje nadměrného sebevědomí spojuje či dokonce zaměňuje s pojmem 

nerealistického optimismu. Tyto dva pojmy se sice dokonale nesubstituují, nicméně se částečně 

překrývají v kognitivním zkreslení, na kterém spočívají. S jevem nerealistického optimismu je 

často spojován tzv. efekt nadprůměrnosti, který značí tendenci lidí se přesvědčovat o tom, že 

jsou lepší než ostatní. Většina si tak může myslet, že jsou inteligentnější, schopnější uspět nebo 

mít vyšší příjem apod. (Larwood, Whittaker 1977). Usnadňující krok pro ně představuje 

nejednoznačnost specifikace hodnocené dovednosti, jelikož si ji často upravují tak, aby ve 

vlastní definici vycházeli lépe než ostatní. Schází jim tak cit pro objektivní pohled na sebe 

samotné neboli tzv. metakognice. Uvědomění si vlastních limitů však lze dosáhnout 

zdokonalováním se v dané dovednosti. (Kruger, Dunning 1999) 

 

V praxi se výše zmíněné příklady omezené racionality objevují např. u start-upů, kde se často 

pod vlivem bezmezného optimismu přeceňuje pravděpodobnost úspěchu a většina firem během 

několika let odchází z trhu. (Camerer, Lovallo 1999) Ve firmách se pak typicky v souvislosti 

s důrazem na roli plánování objevuje neoptimální vnímání času potřebného na dokončení 

konkrétního úkolu. Vysvětlení souvisí i již se zmíněnou anomálií mentálního účtování, jelikož 

každý aspekt ohledně dokončení je posuzován samostatně a hodnocen příliš optimisticky. Tyto 

analytické pohledy většinou ignorují informace o komplexním plánu nebo zkušenostech 

z minulosti. Víra ve vlastní schopnosti se však nemusí projevovat striktně v negativních 
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následcích, ale také jako známé sebenaplňující se proroctví s pozitivními emocionálními vlivy 

(Armor, Taylor 2002) 
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Praktická část 

3. Dotazníkové šetření 

3.1 Design dotazování 

Volba vhodné, realizovatelné a ve svých závěrech účinné metody výzkumu nebyla v případě 

této práce jednoznačná. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme na poli behaviorální ekonomie, 

jež hojně využívá poznatků ekonomie experimentální, představuje právě experiment zatím 

nejpříhodnější nástroj bádání v této oblasti. Behaviorální ekonomie navíc nesbírá informace o 

našich názorech, postojích nebo každodenním životě, které většinou snadno reflektujeme, nýbrž 

o dopadu našich emocí, intuice nebo okolního prostředí na naše rozhodování. To už se 

dostáváme do sféry podvědomí, nekontrolovaného a nevědomého jednání a pod určitým úhlem 

pohledu tedy až k neuroekonomii. S čímž nevyhnutelně kontrastuje mnohdy zmiňovaný 

nedostatek dotazníkového šetření, kdy respondenti při vyplňování často nesdělují, jak 

doopravdy jednají - ale jak si myslí, že jednají nebo jak chtějí, aby si ostatní mysleli, že jednají. 

V souvislosti s oblastí trhu práce představuje nejrelevantnější způsob bádání pravděpodobně 

experiment terénní, kde člověk kalkuluje s reálnými zisky a ztrátami a navíc netuší, že je 

předmětem výzkumu. Vůbec nejideálnější cestou je, pokud je experiment uskutečněn přímo 

v praxi - Thaler a Bernartzi navrhli výzkum, jež reálně implementovali ve firmě. Zaměstnavatel 

zaštitoval kontrolní mechanismus zaměstnanců v oblasti spoření, neboť se s nimi na základě 

smlouvy dohodnul na výši penzijního připojištění – nižší pro aktuální mzdu a vyšší pro mzdu 

po případném povýšení. Výsledky se přirozeně projevily v průměrném zvýšení úspor bez 

bolestného odříkání zaměstnanců, což dokázali zřejmě náležitě ocenit, protože firma po 

zavedení systému vypozorovala i zvýšení produktivity práce. (Thaler, Bernartzi 2004) Velkým 

přínos představuje také postup, kdy jsou s účastníky experimentu po jeho skončení provedeny 

hloubkové rozhovory. (Schwartz 2007) 

 

Dotazníkové šetření však bylo zvoleno jednak z důvodu časových, kapacitních i finančních 

možností a jednak z důvodu inspirace Myšlením rychlým a pomalým jakožto stěžejním zdrojem 

této práce. Kahneman s Tverskym svým probandům také pokládají jednoduché (a hypotetické) 

otázky plné rozhodovacích dilemat, z čehož vyvozují příslušné závěry. (Kahneman, Tversky 

2011) Nespočet ekonomů a psychologů tyto teoretické předpoklady ověřili i na základě 

experimentů, jejichž příklady jsou diskutovány v teoretické části. Objevují se ale i více či méně 

konstruktivní kritiky na účet validity Kahnemanovi prospektové teorie. Je napadána za 
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laboratorní redukci procesu rozhodování, který reálně zahrnuje mnohem více faktorů a dimenzí. 

Nástroj výzkumu v podobě abstraktních otázek je příliš jednoduchý a jasný, výzkumný vzorek 

nedostačující a prostředí výrazně odtržené od reality. Navíc teorie není schopná explikace 

skupinového rozhodování, do kterého se člověk v běžném životě dostává, a stejně tak vývoje 

úsudku v čase (jak bylo zmíněno v teoretické části kapitoly 2.1 – je aplikovatelná především na 

prvotní volby v dané problematice). Pokud nezohledňuje všechny potenciální vlivy, není 

dostatečně dynamická. (Nwogugu 2005; Holt, Laury 2002) Taková modelace by na druhé 

straně přinesla poměrně závislé výsledky, striktně citlivé na výchozí předpoklady a změny 

parametrů. I přesto, že rozhodování za rizika v rámci prospektové teorie otevírá prostor pro 

další pochybnosti, Kahneman s Tverskym se této situaci vyhnout nechtěli. Neaspirovali na 

vytvoření nového a komplexního modelu, který by plně nahradil model očekávaného užitku. 

Chtěli pouze vyvrátit jeho základní předpoklady a upozornit na nekonzistentnost lidského 

rozhodování. Otázky týkající se racionality v reálném světě alespoň vzbudily zájem o další 

bádání.  

 

Data byla analyzována ve volně dostupném statickém softwaru R a následně interpretována na 

základě třídění prvního stupně. U každé otázky byla očekávaná většinová volba té odpovědi, 

která hovořila pro existenci atributů omezené racionality diskutovaných v teoretické části. Pro 

odhalení případných vztahů mezi proměnnými a konkrétními skupinami bylo využito Chí-

kvadrát testu o nezávislosti a interpretace v rámci kontingenčních tabulek.   

 

Na základě literatury uvedené v předešlém textu byly zformulovány následující výzkumné 

otázky a hypotézy testující možné vztahy: 

 

Cíl šetření:  

Analýza a potvrzení vlivu iracionálních faktorů na rozhodování člověka v kontextu českého 

trhu práce. 

 

Výzkumná otázka: 

Rozhodují se lidé ohledně otázek týkajících se trhu práce dle klasické ekonomické teorie nebo 

spíše behaviorální? 
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Upřesňující otázky: 

Rozhodují se lidé ohledně otázek týkajících se trhu práce dle klasické teorie očekávaného užitku 

nebo spíše teorie prospektové? 

Lze odhalit ve výsledcích volby některé behaviorální předsudky? 

Lze odhalit ve výsledcích volby další případy omezené racionality? 

Liší se výsledky volby mezi jednotlivými skupinami respondentů? 

 

Hypotézy: 

H1: Čím nižší životní úroveň, tím nižší míra racionality a větší averze k riziku.    

H2: Lidé vysokoškolského vzdělání netvoří tolik předsudků ohledně nepodložených 

genderových stereotypů.   

H3: Čím vyšší věk, tím vyšší míra altruismu a solidarity.   

H4: Muži mají větší sklon k předsudku sebepřisuzování.  

3.2 Struktura dotazníku 

Stěžejní část dotazování představovalo, z výše vysvětlených důvodů, spíše hypotetické 

modelování možných situací na trhu práce. Sestavení dotazníku čistě na těchto otázkách by ale 

respondenty pravděpodobně spíše odrazovalo a demotivovala od vyplnění. Proto obsahuje i 

otázky týkající se reálného života, díky kterým by se měl respondent cítit více zúčastněný a 

nabýt z dotazování konzistentnějšího dojmu. Otázky slouží jako doplněk k testovacím otázkám, 

nicméně jsou konstruovány tak, aby vyhodnocení jejich odpovědí bylo pro téma také přínosem. 

I přes zařazení těchto otázek se domnívám, že mohlo být vyplnění pro některé respondenty 

náročnější a náchylné pro tvorbu náhodných odpovědí. U hypotetických otázek se navíc mohla 

projevit snaha respondentů hledat v nich určité zákonitosti, čím už se mohli také odchýlit od 

jejich skutečných preferencí. Vzhledem k povaze výběru vzorku (viz následující kapitola) byla 

segmentační otázka týkající se příjmových skupin substituována méně citlivou variantou 

zjišťující ekonomickou situaci, jelikož tento typ informace představoval nenahraditelný zdroj 

při formulaci závěrů. 

 

Otázky lze (z pohledu respondentů) rozdělit do tematických okruhů: (viz Příloha č. 5) 

 

o Motivace, 

o Nezaměstnanost, 

o Předsudky, 
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o Altruismus, ochota vzdát se aktuální výše příjmu, 

o Neočekávaná změna, 

o Sklon k hodnocení pracovního výkonu, 

o Ochota změnit zaměstnání, 

o Odhad mzdových ukazatelů, 

o Identifikační otázky. 

 

Dotazník byl vytvořen v rámci aplikace Google Forms, kde je možné sestavit dotazník i sbírat 

data bezplatně. Distribuce pak proběhla také online. Tyto fakty s sebou samozřejmě přináší 

některá omezení, především v programování pokročilejších funkcí, jako je např. náhodné 

přiřazování otázek respondentům (kterého jsem chtěla využít v předposlední sekci dotazníku u 

tvorby číselných kotev pro odhad mzdových ukazatelů). Online dotazování je levnější, rychlejší 

a pro respondenty často nejpohodlnější. Jeho vypovídající hodnota však může být nižší, protože 

není možné účastníky jakkoli kontrolovat.  

 

Dotazník je uveden v příloze č. 3, jeho podoba ale není plně identická s tou, kterou měli 

k dispozici respondenti.3 

3.3 Složení respondentů 

Vzhledem k tomu, že cílem výzkumu bylo nejen potvrdit existenci iracionálních voleb, ale také 

najít souvislosti v rámci určitých skupin na trhu práce, bylo cílovou skupinou ekonomicky 

aktivní obyvatelstvo ČR (se zaměřením na Kraj Vysočina). Při distribuci jsem využila pomoci 

své rodiny, kamarádů a blízkých, které ve většině případů rozšířily dotazníky mezi svými 

pracovními kolegy. Výběr vzorku byl tak záměrný a částečně kombinovaný s metodou 

snowball. Tímto způsobem bylo docíleno sběru dat v poměrně vysoké kvalitě (žádné 

nedoplněné dotazníky, žádné vynechané otázky, minium odpovědí Nevím a Jiné apod.) i bez 

finanční odměny, naopak se ale otevřel prostor pro argument absence náhodného výběru a s tím 

možné zkreslení odpovědí (respondenti mě povětšinou znali). Celkově bylo sebráno 55 

dotazníků. 

 

                                                           
3 Finální podoba dotazníku je dostupná pod tímto odkazem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsRIInNfcAgg8iyTAE2h1IKqmFVKRoiljByKXNFwM1dQPUKg

/viewform 
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Dotazování tak nemůže už z povahy výběru respondentů a velikosti vzorku představovat 

representativní šetření, nicméně může přinést přinejmenším výsledky orientační.4 Také je nutné 

zmínit, že se jednalo o online dotazování, tudíž byli předem vyloučeni možní respondenti bez 

internetu. V rámci rozložení pohlaví se podařilo s porovnáním populace ČR vytvořit 

rovnoměrné zastoupení, vzorek je ale nepatrně zkreslený směrem k mladšímu věkovému 

zastoupení, vysokoškolskému vzdělání, vyšší životní úrovni a přirozeně k obsazení Kraje 

Vysočina. (viz následující přehled v grafech). Právě z tohoto důvodu je většina vyhodnocování 

dat provedena s ohledem na celý vzorek. 

 

Graf č. 4: Pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Graf č. 5: Věk 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

                                                           
4 Do 30 respondentů – nepoužitelné výsledky, do 200 respondentů – orientační výsledky, nad 500 respondentů – 

dostatečné při průzkumech konkrétních oblastí, nad 1000 respondentů – dostatečné pro celorepublikové 

průzkumy (Bačuvčík 2010) 
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Graf č. 6: Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Graf č. 7: Rodinný stav 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Graf č. 8: Životní úroveň 
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Graf č. 9: Kraj bydliště 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

3.4 Analýza 

3.4.1 Tržní normy versus společenské 

1) V posledních letech se převážně v nadnárodních společnostech (např. Google) objevuje trend 

volnějšího pracovního režimu a poskytování různých zaměstnaneckých výhod během pracovní 

doby, ať už jde o kavárny, posilovny, školky, herní zóny nebo dokonce masáže.            

Tento přístup podle Vás spíše:     

                                      

Tabulka č. 1: Zaměstnanecké výhody během pracovní doby 

Odpovědi Abs. četnosti Rel. četnosti 

Motivuje zaměstnance k následně vyšším výkonům 31 56% 

Nemá specifický vliv na pracovní výkon  11 20% 

Stírá hranici pracovní morálky 11 20% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Komentář: 

56 % respondentů si uvědomuje, že fungování společností na základě norem společenských 

namísto tržních by mohlo podněcovat motivaci zaměstnanců, a to i přesto, že byl nastíněn 

poměrně extrémní případ tohoto způsobu zacházení se zaměstnanci (masáže, kavárny, 

posilovny). 

 

2) Uvažujte situaci, kdy se Vám v práci něco neobyčejně podařilo a šéf by Vás za to rád odměnil. 

Z následujících forem odměn vyberte tu nejpreferovanější a berte v potaz i její důsledky pro 

Vaši budoucí práci.  
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Tabulka č. 2: Preference ohledně odměn za mimořádný pracovní výkon 

Odpovědi Abs. četnosti Rel. četnosti Kum. četnosti Kum. rel. četnosti 

Přídavek k platu 28 51% 28 51% 

Pochvala od šéfa 12 22% 40 73% 

Veřejná pochvala před kolegy 9 16% 49 89% 

Den volna 4 7% 53 96% 

Dárek od šéfa 2 4% 55 100% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Komentář: 

V tabulce výše jsou zobrazeny možnosti první volby v rámci preference odměny za mimořádný 

pracovní výkon. Nejvyšší četnost přídavku platu jakožto nejvýhodněji registrovaného benefitu 

bylo možné očekávat (i vzhledem k tržnímu uspořádání vztahů zaměstnanců a zaměstnavatelů 

ve většině českých firem). Zásadní ale je, že druhá polovina respondentů se rozhodla pro další 

možnosti, tedy odměny nefinanční. Na základě toho, že 38 % upřednostnilo podobu pochvaly 

před dnem volna, lze usuzovat, že pocit uznání v zaměstnání by neměl být opomíjeným 

faktorem odměňování. 

 

3) Myslíte si, že u povolání jako je např. hasič nebo záchranář je míra ohrožení a nižší 

bezpečnost práce dostatečně kompenzována vyšší mzdou? 

Aktuální průměrná mzda hasičů činí přibližně 33 000 Kč. 

 

Tabulka č. 3: Dostatečná výše mzdy hasičů/záchranářů 

Odpovědi Abs. četnosti Rel. četnosti Kum. četnosti Kum. rel. četnosti 

Ano 0 0% 0 0% 

Spíše ano 17 31% 17 31% 

Spíše ne 24 44% 41 76% 

Ne 12 22% 53 98% 

Nevím 1 2% 54 100% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Komentář: 

Při tomto rozložení odpovědí by se v rámci statistického zpracování hodilo první dvě kategorie 

odpovědí (Ano a Spíše Ano) sloučit, nicméně je zde vhodné ukázat, že nikdo z 54 respondentů 

není bezpodmínečně přesvědčen o tom, že výše platu hasičů je dostatečná. 1/3 dotazovaných je 

k tomuto názoru pozitivně nakloněná, avšak 2/3 z nich se domnívají, že by měli mít mzdu vyšší. 

Proč by tedy lidé na těchto pozicích pracovali a byl o ně poměrně značný zájem? Právě prestiž 

a společenské uznání jsou zde těmi měkkými iracionálními faktory a sociálními normami, které 
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z hlediska užitku nelze přímo měřit, a proto jsou důkazem nenásilné a levné motivace 

zaměstnanců. 

 

3.4.2 Averze ke ztrátě 

4) Uvažujte situaci, kdy jste nezaměstnaný/á, ale dostanete dvě časově shodné nabídky: 

a) Můžete začít podnikat a vydělat si 70 000 Kč, nicméně v dlouhodobém horizontu a s 50% 

pravděpodobností – také se může stát, že neuspějete a nevyděláte si nic. 

b) Máte také nabídku stabilní pozice (např. ve státní sféře nebo jako zaměstnanec v soukromém 

sektoru), kde si můžete ihned začít vydělávat 30 000 Kč, nicméně bez jakéhokoli rizika ztráty. 

Jakou možnost zvolíte? 

 

Tabulka č. 4: Averze ke ztrátě při výběru zaměstnání 

Odpovědi Abs. četnosti Rel. četnosti 

a) 17 31% 

b) 37 67% 

Nevím 1 2% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Komentář: 

Tato otázka představovala stěžejní bod dotazníku, jelikož konfrontovala rozhodování v rámci 

teorie očekávaného užitku a teorie prospektové. Pokud by lidé opravdu byli neomylně 

racionální, nezvolili by pouze v 1/3 možnost a), která představuje vyšší reálný užitek. Dle 

jednoduchého výpočtu (viz Příloha č. 1) je možný přínos první možnosti 35 000 Kč 

(0,5*70 000+0,5*0), zatímco druhé pouze 30 000 Kč. Tímto se potvrdilo, že lidé opravdu jsou 

ztrátě averzní, preferují jistý zisk, nejsou nezávislí na počátečním stavu (např. pokud nejsou 

v dobré finanční situaci, budou vždy preferovat jistý obnos) a nejsou ochotní na zisk čekat 

(raději si odpírají něco v budoucnosti, na což se můžou postupně připravit). Navíc neaplikují 

vzhledem k časové úspoře v běžném rozhodování matematickou gramotnost. 

 

3.4.3 Předsudek potvrzení 

5) Máte pocit, že na dělnických pozicích by měly být platy zpravidla nižší než na pozicích 

administrativních? 
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Tabulka č. 5: Předsudky ohledně dělnických pozicích 

Odpovědi Abs. Četnosti Rel. četnosti Kum. četnosti Kum. rel. četnosti 

Ano 11 20% 11 20% 

Spíše ano 22 40% 33 60% 

Spíše ne 15 27% 48 87% 

Ne 6 11% 54 98% 

Nevím 1 2% 55 100% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

6) Myslíte si, že většinové zastoupení mužů ve vedoucích a manažerských pozicích je způsobeno 

tím, že disponují vhodnějšími vlastnostmi (schopnost organizace, sebevědomí, uplatnění 

autority, rozhodnost v krizových situacích apod.)? 

 

Tabulka č. 6: Předsudky ohledně genderových stereotypů 

Odpovědi Abs. četnosti Rel. četnosti Kum. četnosti Kum. rel. četnosti 

Ano 17 31% 17 31% 

Spíše ano 23 43% 40 74% 

Spíše ne 8 15% 48 89% 

Ne 5 9% 53 98% 

Nevím 1 2% 54 100% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Komentář: 

Set dvou otázek testoval tvorbu obecně známých předsudků na trhu práce. V obou případech 

byl předpoklad potvrzen. U dělnických pozic pak o něco slaběji, ale stále je 60 % respondentů 

přesvědčeno o tom, že by dělnický plat měl být nižší – i přesto, že je v současném stavu na trhu 

práce množství nabídek, kde nástupní platy pozic ve výrobě mnohdy i ve větší míře převyšují 

platy recepčních, asistentek, ale i účetních nebo zaměstnanců zákaznického servisu. Gender a 

rovné příležitosti na trhu práce je samo o sobě častým předmětem diskurzu, není proto až tolik 

překvapivé, že 74 % dotazovaných věří, že muži jsou vhodnějšími kandidáty na řídící pozice. 

Z toho čísla lze navíc podle rozložení vzorku usuzovat, že ve schopnosti mužů věří nejen oni 

sami. Předsudek potvrzení o tvorbě stereotypů na trhu práce se tak potvrdil, jelikož studií 

hovořících ve prospěch žen v manažerských pozicích neustále přibývá a lze je jednoduše 

vyhledat. 

 



37 
 

3.4.4 Solidarita a altruismus 

7) Je podle Vás progresivní zdanění (procentuální sazba odstupňovaná podle kategorií platu) 

ukazatelem solidarity? 

 

Tabulka č. 7: Progresivní zdanění jako ukazatel solidarity 

Odpovědi Abs. četnosti Rel. četnosti Kum. četnosti Kum. rel. četnosti 

Ano 8 15% 8 15% 

Spíše ano 19 35% 27 49% 

Spíše ne 10 18% 37 67% 

Ne 17 31% 54 98% 

Nevím 1 2% 55 100% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

8) Uvažujte situaci, kdy se Váš rozpočet nárazově zvýší (pro zjednodušení např. výhrou v loterii) 

o takovou částku, jež pro Vás osobně bude nad rámec požadované životní úrovně. Bude Vám 

nabídnuta možnost přispět na pomoc (charita, nákladné léčby, dětské domovy) lidem, které ale 

osobně neznáte. 

Jak velké části tohoto obnosu byste se byli ochotni pro tento účel vzdát? Zapište, prosím, 

hodnotu v procentech. 

 

Tabulka č. 8: Míra ochoty vzdát se příjmu ve prospěch ostatních 

Odpovědi Abs. četnosti Rel. četnosti Kum. četnosti Kum. rel. četnosti 

0-15 % 25 45% 25 45% 

16-30 % 17 31% 42 76% 

31-44 % 5 9% 47 85% 

45-58 % 4 7% 51 93% 

59-72 % 3 5% 54 98% 

73-86 % 0 0% 54 98% 

87-100% 1 2% 55 100% 
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Min 2% 

Q25 10% 

Medián 20 % 

Průměr 24 % 

Q75 30 % 

Max 100 % 
 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Komentář: 

Podle výsledků si polovina respondentů myslí, že vyšší daně pro vysoko příjmové skupiny jsou 

solidárním krokem a opět se dá vzhledem k rozložení vzorku podle životní úrovně a nižšího 

zastoupení skupin s úrovní nižší předpokládat, že tuto možnost volili i jedinci, jež se nepotýkají 

s finančními problémy. Nicméně zde by se právě mohly projevit bariéry dotazování, jelikož 

formulace otázky by se některým mohla zdát emočně zabarvená a pro možnost Ano a Spíše ano 

by se pak rozhodli z důvodu předpokladu očekávaní společnosti (nikoliv jejich reálného 

přesvědčení). Pokud bychom zůstali na poli neoklasické ekonomie a jejího egoismu, měli by se 

respondenti v druhé otázce pohybovat většinově na 0 %, tedy nebýt ochotní se dělit. Tuto 

možnost však nezvolil nikdo, a když se podíváme na průměr a v ještě přesnějším případě na 

medián (vzhledem k nepočetnému zastoupení extrémních hodnot), dokonce 50 % 

dotazovaných by bylo ochotných vzdát se částky vyšší než 20 %. Navíc se domnívám, že 

odpovědi mohly být v této otázce zkresleny nízkou důvěrou Čechů ve státní a veřejné instituce 

(nevěří, že darované peníze by nebyly znehodnoceny). (Stem.cz 2009) 

 

3.4.5 Nabídka práce 

9a) Uvažujte situaci, kdy máte stabilní měsíční příjem, ale neočekávaně (v pátek ráno) vám šéf 

oznámí, že kolegové jsou nemocní. Požádá Vás, abyste zůstal do večera a práci dokončil o 

víkendu, přičemž vás náležitě finančně odmění. 

Jako náležitou odměnu si představte takovou, která by pro Vás osobně byla dostatečnou 

kompenzací za zmíněný časový náklad. Byli byste ochotni mu vyhovět? 

  

Rozptyl 0,04 

SO 0,19 

VK 0,8 
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Tabulka č. 9a: Reakce nabídky práce na neočekávanou změnu 

Odpovědi Abs. četnosti Rel. četnosti Kum. četnosti Kum. rel. četnosti 

Ano 25 45% 25 45% 

Spíše ano 23 42% 48 87% 

Spíše ne 7 13% 55 100% 

Ne/Nevím 0 0% 55 100% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

9b) Změnila by se situace, pokud byste byli na výkyv v pracovní době připraveni dostatečně v 

předstihu (např. byste věděli, že kolega bude na dovolené)? 

 

Tabulka č. 9b: Reakce nabídky práce na očekávanou změnu 

Odpovědi Abs. četnosti Rel. četnosti Kum. četnosti Kum. rel. četnosti 

Ano 2 29% 2 29% 

Spíše ano 5 71% 7 100% 

Spíše ne/Ne/Nevím 0 0% 7 100% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Komentář: 

Dle teoretických předpokladů si lidé vytváří vlastní referenční body ohledně množství 

odpracovaných hodin a následném příjmu, proto nebudou vždy ochotni pracovat více při vyšší 

mzdě (v tomto případě nárazovém navýšení mzdy), pokud o tom nebudou informováni 

dostatečně dopředu. To se na základě této testovací otázky nepotvrdilo, vzhledem k tomu, že 

pouhých 13 % by nebylo ochotných neplánovaného zvýšení nabízených hodin práce (dle 

očekávání by se situace změnila, pokud by o tom byli předem informováni, nicméně vzhledem 

k četnosti zastoupení této skupiny nelze vyvozovat závěry).  

 

5.4.6 Předsudek nadměrného sebevědomí 

10) Pokud byste měl/a porovnat úsilí vynaložené na Vámi odvedenou práci v porovnání s 

kolegy, tak byste ho ohodnotil/a následovně 

Tabulka č. 10: Sklon k hodnocení pracovního výkonu 

Odpovědi Abs. četnosti Rel. četnosti 

Množství vynaloženého úsilí je průměrné. 33 60% 

Množství vynaloženého úsilí je spíše nadprůměrné. 19 35% 

Nevím 3 5% 
Zdroj: Vlastní zpracování 



40 
 

Komentář:  

Sklon k předsudku nadměrného sebevědomí, tedy k nekompetentnosti tvořit nezaujatá 

ohodnocení pracovních výkonů, se u respondentů nepotvrdil, téměř 2/3 zhodnotili svoji práci 

jako výsledek průměrného úsilí. Na tendenci nadhodnocovat výkon v práci však z části může 

poukazovat fakt, že možnost vynakládání podprůměrného úsilí nezvolil ani jeden dotazovaný.  

 

3.4.7 Předsudek sebepřisuzování 

11) Jaká je Vaše obvyklá reakce, když ve své práci učiníte špatné rozhodnutí? 

Vyberte, která ze dvou variant se spíše podobá Vaší reakci: 

 

Tabulka č. 11: Sklon k hodnocení chybných rozhodnutí 

Odpovědi Abs. četnosti Rel. četnosti 

Snažím se své špatné rozhodnutí zhodnotit, abych se příště 
podobného omylu vyvaroval/a. 

39 71% 

Snažím se tím co nejméně stresovat a zbytečně nad tím už 
nepřemýšlet. 

16 29% 

Nevím 0 0% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Komentář: 

Stejně tak se nepotvrdil předsudek přisuzování, neboť 71 % účastníků dotazování se dobrovolně 

soustředí na svoje chybná rozhodnutí v práci a snaží se z nich poučit – nemají tendenci se od 

neúspěchu distancovat a přikládat vinu vnějším okolnostem, které není v jejich silách ovlivnit. 

 

3.4.8 Předsudek vlastnictví 

12) Tereza pracuje ve firmě X. Během minulého roku zvažovala, že by změnila zaměstnání a 

nastoupila do firmy Y, ale nakonec se rozhodla, že to neudělá. Nyní se dozví, že kdyby 

zaměstnání změnila, měla by aktuálně plat vyšší o 20 000 Kč. Lucie pracovala ve firmě A. 

Nicméně během minulého roku se rozhodla zaměstnání změnit a pracovat ve firmě B. Nyní se 

dozví, že kdyby zaměstnání nezměnila, měla by aktuálně plat vyšší o 20 000 Kč. 

Kdo dle Vašeho názoru pociťuje za jinak stejných okolností větší ztrátu? 
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Tabulka č. 12: Efekt předsudku vlastnictví 

Odpovědi Abs. četnosti Rel. četnosti 

Lucie 39 71% 

Obě stejnou 10 18% 

Tereza 5 9% 

Nevím 1 2% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Komentář: 

Z hlediska standardního proudu ekonomie se v obou případech jedná o utopené náklady, tedy 

takové náklady, které již není možné ovlivnit a proto by v našem procesu tvorby úsudku neměly 

mít žádnou váhu. Respondenti se ale domnívali pouze z 18 %, že se Tereza i Lucie nacházejí 

ve stejné situaci. Více jak 2/3 vnímá větší ztrátu v případě Lucie a to především díky efektu 

vlastnictví, kdy při změně dosavadního zaměstnání kalkulují s onou imaginární přidanou 

hodnotou statusu quo. V této otázce se navíc mohl projevit i efekt kontextu a pouhý způsob 

formulace (změnila/nezměnila). 

 

13) Uvažujte situaci, kdy máte zaměstnání, které Vás naplňuje, a dokážete s ním zajistit všechny 

potřeby Vaší požadované životní úrovně. Nicméně dostanete nabídku na novou práci, kde 

můžete mít vyšší mzdu za cenu toho, že je to pro Vás cesta do neznáme – buď se Vám tam líbit 

bude, nebo ne. 

O kolik vyšší by musela být nová mzda, abyste novou práci zkusil/a? Zapište, prosím, číselnou 

hodnotu v Kč. 

 

Tabulka č. 13: Ochota změnit zaměstnání 

Odpovědi Abs. četnosti Rel. četnosti Kum. četnosti Kum. rel. četnosti 

0-4000Kč 6 12% 6 12% 

5000-8000Kč 13 25% 19 37% 

9000-12000Kč 15 29% 34 65% 

13000-16000Kč 6 12% 40 77% 

17000-20000Kč 8 15% 48 92% 

21000-30000Kč 4 8% 52 100% 
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Min 0 

Q25 5750 

Medián 10000 

Průměr 11475 

Q75 15000 

Max 30000 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Komentář: 

Úkolem této otázky bylo v podstatě vyčíslit hodnotu, kterou mají lidé tendenci nadhodnocovat 

cokoliv v jejich vlastnictví nebo cokoliv po dlouhé zkušenosti. Podle teorie maximalizace 

užitku by mělo každé potenciální přilepšení ohledně platu přinášet užitek, nicméně v průměru 

by byli lidé ochotni změnit zaměstnání až při zvýšení mzdy o 11 475 Kč. 

 

3.4.9 Efekt ukotvení 

14a) Minimální mzda je aktuálně v ČR nižší nebo vyšší než 8500 Kč? 

14b) Výše minimální mzdy je přibližně: 

Zapište, prosím, číselnou hodnotu. 

 

Tabulka č. 14: Efekt kotvy na odhad výše minimální mzdy 

Odpovědi Abs. četnosti Rel. četnosti Kum. četnosti Kum. rel. četnosti 

6500-7000 Kč 2 4% 2 4% 

7100-8000 Kč 9 16% 11 20% 

8100-9000 Kč 16 29% 27 49% 

9100-10000 Kč 23 42% 50 91% 

10100-11000 Kč 5 9% 55 100% 

 

Min 6500 

Q25 8850 

Medián 9200 

Průměr 9084 

Q75 9550 

Max 11000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Rozptyl 51592377 

SO 7183 

VK 0,63 

Rozptyl 696209 

SO 834 

VK 0,09 
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15a) Průměrná mzda je aktuálně v ČR nižší nebo vyšší než 24 000 Kč? 

15b) Výše průměrné mzdy je přibližně: 

Zapište, prosím, číselnou hodnotu. 

 

Tabulka č. 15: Efekt kotvy na odhad výše průměrné mzdy 

Odpovědi Abs. četnosti Rel. četnosti Kum. četnosti Kum. rel. četnosti 

18000-21000 Kč 2 4% 2 4% 

21100-23000 Kč 11 21% 13 25% 

23100-25000 Kč 22 42% 35 66% 

25100-27000 Kč 13 25% 48 91% 

27100-40000 Kč 5 9% 53 100% 

 

Min 18000 

Q25 23500 

Medián 25000 

Průměr 24945 

Q75 26000 

Max 40000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Komentář: 

Zda nejistota ohledně detailní výše aktuálních mzdových ukazatelů způsobí podlehnutí efektu 

ukotvení, měly ukázat výše zobrazené odpovědi. Průměrné hodnoty odhadů minimální a 

průměrné mzdy jsou nižší než reálné (9 900 Kč a 26 480 Kč), u odhady průměrné mzdy se 

téměř polovina odhadů soustředila v blízkosti nastavené kotvy. Lidé nemají dokonalé 

informace o vývoji trhu práce a odvozují je často právě na v důsledku dostupného ukotvení 

(např. názor přátel) 

 

3.4.10 Testování hypotéz 

H1: Čím nižší životní úroveň, tím nižší míra racionality a větší averze k riziku.  

Tabulka č. 16: Závislost averze k riziku na životní úrovni 

Závislost averze k riziku na životní úrovni a) b) 

Stěží s platem vyjdeme. /Žijeme průměrně. 2 13 

Nákup zboží dlouhodobé spotřeby nám nečiní problémy, ale např. auto si 
nemůžeme dovolit. 

8 16 

V současné době můžeme uvažovat i o poměrně nákladných nákupech. 7 8 

   

Rozptyl 7954449 

SO 2820 

VK 0,11 
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X-sq 3,932 

Df 2 

P-value 0,14 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Komentář: 

Pro nedostatečné zaplněné tabulky byly sloučeny první dvě kategorie životní úrovně, které jsou 

i přesto z hlediska reprezentativnosti nedostatečně zastoupené. Dle p-hodnoty nemůžeme H0 o 

nezávislosti zamítnout, nebyl tedy prokázán statisticky významný rozdíl v míře averze rizika 

v závislosti na životní úrovni. 

 

H2: Lidé vysokoškolského vzdělání netvoří tolik předsudků ohledně nepodložených 

genderových stereotypů.   

Tabulka č. 17: Závislost tvorby předsudků ohledně genderových stereotypů na vzdělání 

Závislost tvorby předsudků ohledně 
genderových stereotypů na vzdělání 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

SŠ bez maturity 4 9 0 0 

SŠ s maturitou 9 11 3 2 

VŠ/VOŠ 4 3 5 3 

 

X-sq 11,2251 

Df 2 

P-value 0,003652 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Komentář: 

Na základě Chí-kvadrát testu byl na 95% hladině významnosti prokázán statisticky významný 

vztah v tvorbě předsudků na trhu práce v závislosti na vzdělání. Středoškolsky vzdělaní 

respondenti mají častěji více předsudků (pro nedostatečné zaplnění tabulky lze sloučit míru 

tvorby předsudků i typy středoškolského vzdělání). 

 

H3: Čím vyšší věk, tím vyšší míra altruismu a solidarity.  

Tabulka č. 18: Závislost míry altruismu a solidarity na výši věku 

S 28764,89 

S rhó -0,038 

P-value 0,7847 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Komentář: 

Podle výše p-hodnoty nebyla prokázaná korelace mezi věkem a mírou altruismu (z důvodu 

malého datového souboru a kardinálních dat byl použit Spearmanův koeficient pořadové 

korelace, viz Příloha č. 6) 

 

H4: Muži mají větší sklon k předsudku sebepřisuzování.  

Tabulka č. 19: Závislost předsudku sebepřisuzování na pohlaví 

Závislost předsudku sebepřisuzování na pohlaví Muž Žena 

Snažím se své špatné rozhodnutí zhodnotit, abych se příště podobného omylu 
vyvaroval/a. 

21 18 

Snažím se tím co nejméně stresovat a zbytečně nad tím už nepřemýšlet. 11 5 

 

X-sq 0,5138 

Df 1 

P-value 0,4735 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Komentář: 

Nebyla potvrzena větší tendence mužů ignorovat chybná rozhodnutí, opět pravděpodobně 

z důvodu velikosti vzorku, jelikož lze spatřovat z části nerovnoměrné rozložení mužů a žen u 

druhé odpovědi v porovnání s celkovou strukturou vzorku. 

3.5 Zhodnocení a diskuze  

Výsledky průzkumu na vzorku 55 respondentů ukázaly, že lidé axiomy teorie očekávaného 

užitku opravdu v některých případech nerespektují nebo ve svých volbách směrem 

k předpokladům klasické ekonomické teorie nejsou přinejmenším tolik rozhodní. Zásadní je 

proto i tento pozorovaný posun preferencí a tím vytvoření podnětu k dalšímu zkoumání.  Z 

výsledku šetření se dá usuzovat, že teorie vyhlídek, která byla představena jako alternativní 

popisný model rozhodování za rizika, by mohla přibližovat reálné rozhodování přesněji než 

klasická teorie očekávaného užitku. 

 

Nutno připomenout omezení tohoto dotazování, jež představuje velikost vzorku a následné 

nedostatečné rozložení četností u některých odpovědí. Proto ani testování hypotéz nemohlo 

přinést neochvějné závěry týkající se rozdílů mezi procesem uvažování v rámci jednotlivých 

skupin. Níže diskutované implikace dotazování jsou tak spíše orientační. 
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Na základě provedeného výzkumu se zdá, že mzda a peněžní prémie nejsou jediným 

motivačním stimulem na trhu práce, jelikož nepodporují růst společenských vztahů mezi firmou 

a zaměstnancem. Lidé si jsou vědomi existence sociálních norem, které stimulují pracovní 

výkon zaměstnanců např. v nebezpečných a náročných povoláních. Na základě fungování 

sociálních norem by zaměstnavatelé pravděpodobněji mohli levněji dosahovat nadšených, 

loajálnějších a motivovanějších pracovníků, čímž by se mohla zvyšovat i jejich produktivita 

práce. Finance a vyšší platové ohodnocení také nejsou jediným důvodem pro změnu práce, i 

když je tento fakt považován na trhu práce za samozřejmost. (Graftcon.cz 2016) Svůj podíl na 

tom má především efekt vlastnictví, v důsledku kterého lidé nejsou ochotní opouštět svá 

dosavadní zaměstnání, protože jim podvědomě přisuzují vyšší hodnotu. O přibližné vyčíslení 

hodnoty jsme se ve výzkumy pokusili taky, když jsme se snažili zjistit, jaké navýšení mzdy by 

právě preferenci statusu quo vykompenzovalo – jednalo se o částku kolem 11 000 Kč. Lidé 

nejsou tak naklonění k poznávání nových, ale často i rizikových příležitostí, o čemž svědčí i 

fakt, že v případě nutnosti si raději zvolí nižší, ale jistý příjem.  

 

Na určité typy pracovních pozic mimo sféru služeb a stejně tak na uplatnění žen v řídících 

pozicích je nahlíženo společností s určitým odstupem, jelikož se jedná o zakořeněnou 

předpojatost, která jen roste pod křídly dostupnostních heuristik (obraz, který nám předkládají 

média) a předsudku potvrzení (neochota vyhledávat odvrácenou stranu názorového spektra a 

vytvářet objektivnější úsudky). Jak bylo na základě analýzy potvrzeno, lidé s vysokoškolským 

vzděláním těmto kognitivním anomáliím podléhají pravděpodobně v menším rozsahu. 

 

Dle závěrů provedeného dotazníkového šetření lidé nejsou univerzálně egoističtí, nesledují 

čistě vlastní zájem a naopak vykazují známky prosociálního chování, jinak by nebyli ochotní 

se vzdávat přibližně 20 % neočekávaného příjmu ve prospěch ostatních. Z toho důvodu nelze 

předpokládat, že nabídka práce bude výrazněji reagovat na nastavení daňového systému a 

sociální politiky. V souvislosti s tvorbou referenčního bodu ohledně očekávaného příjmu a 

plánovaném počtu odpracovaných hodin se však nepotvrdil předpoklad rezistence nabídky při 

nárazovém zvýšení mzdy, jelikož podstatná většina dotazovaných by v takovém případě byla 

ochotná nabízet více práce, i když by o tom nebyli informovaní dostatečně dopředu 

(nepřizpůsobili by si svůj referenční bod).  

 

Při zvážení aktuální situace na trhu práce by dle teoretických předpokladů neoklasiků mělo při 

zvyšování mezd dojít ke zvýšení nabízeného množství práce, tedy k samovolnému vyčištění 
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trhů. Dle evidovaného počtu volných pracovních pozic a problematiky jejich obsazování 

k tomu však nedochází. Lidé nemají nebo nejsou schopni vyhodnocovat všechny dostupné 

informace, nemají ve většině případů ani představu o výši minimální a průměrné mzdy a stejně 

tak o všech nových pracovních možnostech. Pokud ano, nemusí být ochotni měnit své 

zaměstnání, v důsledku předsudku vlastnictví lpí na dosavadních pozicích, čímž nedochází 

k přirozené a efektivní fluktuaci zaměstnanců. Pro kvalifikované pracovníky navyšování mezd 

nepředstavuje pravděpodobně takové částky, kvůli kterým by byli ochotni na změnu přistoupit 

a projevuje se tak vliv prospektové teorie a klesající citlivosti na užitek při vyšších výchozích 

hodnotách. Nezaměstnaní mohou zase odmítat pracovat na nepříliš populárních pracovních 

pozicích, které kapacitně doslova strádají (např. prodavačky v supermarketech). Před 

navyšováním mzdového ohodnocení tato práce v rámci minimální čisté mzdy představovala ani 

ne hranici příjmového minima. Můžeme tedy pohlížet s očekáváním na to, co přinese současná 

tendence navyšování minimální mzdy, která má dle sociálních politiků právě nekvalifikované 

motivovat k práci. Strana poptávky práce to však tak pozitivně nehodnotí, neboť navyšování 

minimální mzdy pro ně představuje umělé zvyšování nákladů – v době, kdy jsou náklady 

samovolně zvyšovány nedostatečnou nabídkou práce, tedy zvyšováním mezd z tržních vlivů. 

 

Zda je spoléhání se na strategii navyšování mezd, jako na nejefektivnější nástroj stabilizace trhu 

není zkrátka tak samozřejmé. Právě pozice prodavaček jsou zdárným příkladem – neustále 

přibývá stížností na nepříjemné vystupování prodavaček, fronty se prodlužují a počet 

nedoplněných regálů roste. Odezvy na inzeráty jsou nulové, tudíž najít zaměstnance, které by 

o místo opravdu stáli, je nemožné. (Vlková 2016) Nástupní mzdy se zvyšují v průměru o 25 % 

a dokonce i na jižní Moravě se nabízí nástupní mzda kolem 17 000 Kč. (Surka 2016) Pozice se 

ale stále neobsazují a dle odborníků, je to z toho důvodu, že informace o navýšení mzdy se 

k lidem ještě nedostala. Tudíž po čase k požadované stabilizaci dojde, až si lidé nebudou pozice 

pokladních spojovat s nízkou mzdou. (Halbrštát 2016) Je asociace s nízkou mzdou ale opravdu 

jediný důvod neobsazenosti? Prodavačky jsou typickým příkladem povolání, kde mimo mzdy 

nepociťují žádnou přidanou hodnotu Příliš atraktivní práce - vzhledem ke směnám i o 

víkendech, přesčasům, neustálým stížnostem od zákazníků a k nulové angažovanosti ze strany 

zaměstnavatele – to není. Opět se dostáváme k Arielymu a jeho doporučení orientace na 

benefity nefinanční, které budou sice také pro firmu představovat náklady, nicméně by se mohly 

stát z hlediska upoutání pozornosti potenciálních uchazečů zanedbatelnými. 
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Závěr 

Jak se snad při četbě této práce ukázalo, lidské rozhodování je dynamické, pod vlivem kontextu, 

času a mnoha dalších iracionálních faktorů, které občas ani není možné objevit a pojmenovat. 

Proto metody klasické teorie vycházející z rozhodování izolovaného jednotlivce nelze použít 

při analýzách trhu práce jako celku a považovat je za jediné platné. Pokud se navíc zakládají na 

paradigmatu, podle něhož všechny trhy směřují k rovnováze, je obtížné potom stavy 

nerovnováhy předvídat nebo vhodně řešit. Proto se domnívám, že je nutné rozumět systému ve 

všech jeho možných formách (nikoliv v pouze ve stavech rovnováhy), aby bylo reálné krizové 

situace řešit. Právě jako např. aktuální neoptimální alokaci pracovní síly na trhu práce. 

 

Koncept averze ke ztrátě, tvorba referenčních bodů a využití sociálních norem by se měly stát 

klíčovým bodem při snaze o pochopení procesu rozhodování na trhu práce, protože by 

přinejmenším přinesly efektivnější nastavování výše mezd. Dále je nutné vnímat existenci 

předsudků, jako je např. předsudek vlastnictví. Jakákoliv neochota podrobovat se změnám, 

kterých je v dnešním dynamickém světě dost, způsobuje, že právě hodnoty vytvářené 

iracionálním uvažováním není vždy možné vykoupit vyšší mzdou. Díky registraci dalších 

předsudků je možné pochopit, proč na trhu práce nevyužíváme plně všech lidských zdrojů, které 

by mohly být mnohdy ve svém výkonu kompetentnější než ty dosavadní. V průběhu této práce 

se však i ukázalo, že na některé stavy lze prozatím pohlížet pouze optikou standardní ekonomie, 

jako např. na ochotu zvyšovat nabízené množství práce při nárazovém navýšení mzdy, kdy role 

referenčního bodu pravděpodobně nevstupuje do hry. Jaké si tvoříme referenční body a 

očekávané příjmy, podle čeho a jak často je aktualizujeme, by bylo vhodným námětem dalších 

výzkumů. 

 

Mohlo by se zdát, že více jak 30 let po vydání průlomového článku Kahnemana a Tverského 

budeme mít zřetelný obraz o důležitosti a konkrétním místě behaviorální ekonomie 

v ekonomické analýze. Vzhledem k obtížnostem v aplikaci výsledků do reálné ekonomiky 

tomu tak není. Obecně odborníci dospěli k závěru, že neoklasický model se vyjadřuje prozatím 

nejzřetelněji ke zkoumaným problémům, nicméně to nestaví behaviorální ekonomii do pozadí. 

Výzkumy v této oblasti zaznamenaly za posledních 10 let zásadní progres, jsou však pořád ve 

svém raném stádiu a je potřeba provést mnoho dalších pro etablování stabilních závěrů. 

(Andersen et al. 2014)  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Výpočet a demonstrativní příklad očekávaného užitku č. 1: Výpočet a 

demonstrativní příklad očekávaného užitku 

Případ dvou výsledků X1 a X2, které nastanou s pravděpodobnostmi  π1 a  π2, vyjadřuje 

následující vztah: (Neumann, Morgenstern 1944) 

 

Předpokládejme, že vlastníme 100 000 korun a funkce užitku je U (x)= 2x. Dostaneme nabídku 

jít si zahrát hazardní hru s kostkou. S 50% pravděpodobností vyhrajeme 20 000 Kč (pokud 

padne liché číslo) a s 50% pravděpodobností ztratíme 20 000 (pokud padne sudé číslo). Výše 

popsané možnosti přinášejí stejný užitek, tudíž člověk je ve volbě indiferentní. (Baláž 2009) 

 

Odmítnutí hry: EU = 1 * (2* 100 000)= 200 000  

Přijmutí hry: EU = 0, 5 * (2* 120 000) + 0, 5 * (2 * 80 000)= 200 000 

 

Příloha č. 2: Průměrná měsíční mzda za posledních 10 čtvrtletí 

 

 

Zdroj: ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/czso/prace_a_mzdy_prace) 
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Příloha č. 3: Aktuální ukazatelé nezaměstnanosti, zaměstnanosti a ekonomické aktivity 

 

 

Zdroj: ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost_nezamestnanost_prace) 

 

Příloha č. 4: Vývoj min. mzdy v ČR od roku 1991 – 2016 

 

 

Zdroj: ČT24 (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1570415-minimalni-mzda-vzroste-o-700-korun) 

 

Příloha č. 5: Dotazník 

Vážený respondente/Vážená respondentko! 

         Vyplněním následujícího dotazníku mi pomůžete se zpracováním bakalářské práce, která se zaměřuje na 

psychologické aspekty chování na trhu práce. Vaše odpovědi pro mě budou zdrojem pro formulaci hlavních 

závěrů práce.  

 

Pokyny k vyplnění: 

Spíše než klasické dotazování se v dotazníku objevují hypotetické situace, přesto si prosím zkuste 

představit, jak byste ve skutečnosti s největší pravděpodobností reagovali. U většiny otázek neexistuje objektivně 
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správná nebo špatná odpověď, odpovídejte proto intuitivně a odpovědi zbytečně nepromýšlejte. Pokud je to pro 

Vás obtížně nebo odpovídat nechcete, otázku přeskočte. 

Dotazník je zcela anonymní a samotné vyplnění by Vám nemělo trvat více jak 10 minut. 

  

Děkuji za Váš čas! 

1) V posledních letech se převážně v nadnárodních společnostech (např. Google) objevuje trend volnějšího 

pracovního režimu a poskytování různých zaměstnaneckých výhod během pracovní doby, ať už jde o kavárny, 

posilovny, školky, herní zóny nebo dokonce masáže.  

Tento přístup podle Vás spíše: 

o Stírá hranici pracovní morálky 

o Motivuje zaměstnance k následně vyšším výkonům 

o Nemá specifický vliv na pracovní výkon (zásadní je přístup k práci, ne prostředí ve firmě) 

o Jiné:…………………………………………………………………....………………... 

 

2) Uvažujte situaci, že se Vám v práci něco neobyčejně podařilo a šéf by Vás za to rád odměnil. Z následujících 

forem odměn vyberte tu nejpreferovanější a berte v potaz i její důsledky pro Vaši budoucí práci.  

 

o Přídavek k platu 

o Pochvala od šéfa 

o Veřejná pochvala před kolegy 

o Den volna 

o Dárek od šéfa, kterým potvrdí, že Vás zná (oblíbená kniha, poukázka do restaurace, zážitkový poukaz 

apod.) 

 

3) Myslíte si, že u povolání jako je např. hasič nebo záchranář je míra ohrožení a nižší bezpečnost práce dostatečně 

kompenzována vyšší mzdou? Aktuální průměrná mzda hasičů činí přibližně 33 000 Kč. 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

o Nevím 

 

4) Uvažujte situaci, kdy jste nezaměstnaný/á, ale dostanete dvě časově shodné nabídky: 

a) Můžete začít podnikat a mohl/a byste si vydělat 70 tis. Kč, nicméně v dlouhodobém horizontu a s 50% 

pravděpodobností – také se může stát, že neuspějete a nevyděláte si nic.  

b) Máte také nabídku stabilní pozice (např. ve státní sféře nebo jako zaměstnanec v soukromém sektoru), kde si 

můžete ihned začít vydělávat 30 tis. Kč, nicméně bez jakéhokoli rizika ztráty.  
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Jakou možnost zvolíte? 

o a) 

o b) 

o Nevím 

 

5) Máte pocit, že na dělnických pozicích by měly být platy zpravidla nižší platy než na administrativních? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

o Nevím 

 

6) Myslíte si, že většinové zastoupení mužů ve vedoucích a manažerských pozicích je způsobeno tím, že disponují 

vhodnějšími vlastnostmi (schopnost organizace, sebevědomí, uplatnění autority, rozhodnost v krizových situacích 

apod.)?  

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

o Nevím 

 

7) Je podle Vás progresivní zdanění (procentuální sazba odstupňovaná podle kategorií platu) ukazatelem 

solidarity? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

o Nevím 

 

8) Uvažujte situaci, kdy se Váš rozpočet nárazově zvýší (pro zjednodušení např. výhrou v loterii) o takovou částku, 

jež pro Vás osobně bude nad rámec požadované životní úrovně. Bude Vám nabídnuta možnost přispět na pomoc 

(charita, nákladné léčby, dětské domovy) lidem, které ale osobně neznáte.  

Jak velké části tohoto obnosu byste se byli ochotni pro tento účel vzdát? Zapište, prosím, hodnotu v procentech. 

 

.…..……………………………………………………………………………………………… 
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9a) Uvažujte situaci, kdy máte stabilní měsíční příjem, ale neočekávaně (v pátek ráno) vám šéf oznámí, že 

kolegové jsou nemocní a požádá Vás, abyste zůstal do večera a práci dokončil o víkendu, přičemž vás náležitě 

finančně odmění. Jako náležitou odměnu si představte takovou, která by pro Vás osobně byla dostatečnou 

kompenzací za zmíněný časový náklad. 

Byli byste ochotni mu vyhovět? 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

o Nevím 

 

Pokyny: Dále odpovídají pouze ti, kteří v otázce 9a) zvolili možnost Spíše ne, Ne a Nevím. 

 

9b) Změnila by se situace, pokud byste byl/a na výkyv v pracovní době připraven/a dostatečně v předstihu (např. 

byste věděl/a, že kolega bude na dovolené). 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

o Nevím 

 

Pokyny: Dále odpovídají pouze ti, kteří v otázce 9b) zvolili možnost Ano a Spíše ano. 

9c) Jak moc předem byste o změně v pracovní době musel/a vědět? 

o Méně než týden 

o Týden až 14 dní 

o 14 dní až měsíc 

o Více jak měsíc 

 

10) Pokud byste měli porovnat úsilí vynaložené na vámi odvedenou práci v porovnání s kolegy, tak byste ho 

ohodnotil/a následovně:  

o Množství vynaloženého úsilí je spíše nadprůměrné.  

o Množství vynaloženého úsilí je spíše průměrné.  

o Množství vynaloženého úsilí je spíše podprůměrné.  

o Nevím 

 

11) Jaká je vaše obvyklá reakce, když ve své práci učiníte špatné rozhodnutí? 

Vyberte, která ze dvou variant se spíše podobá vaší reakci: 
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o Snažím se své špatné rozhodnutí zhodnotit, abych se příště podobného omylu vyvaroval/a.  

o Snažím se tím co nejméně stresovat a zbytečně nad tím už nepřemýšlet. 

o Nevím 

 

12) Tereza pracuje ve firmě X. Během minulého roku zvažovala, že by změnila zaměstnání a nastoupila do firmy 

Y, ale nakonec se rozhodla, že to neudělá. Nyní se dozví, že kdyby zaměstnání změnila, měly by aktuálně plat 

vyšší o 20 tis. Kč. 

Lucie pracovala ve firmě A. Nicméně během minulého roku se rozhodla zaměstnání změnit a pracovat ve firmě 

B. Nyní se dozví, že kdyby zaměstnání nezměnila, měla by aktuálně plat vyšší o 20 tis. Kč. 

Kdo dle vašeho názoru pociťuje za jinak stejných okolností větší ztrátu? 

o Tereza 

o Lucie 

o Obě stejnou  

o Nevím 

 

13) Uvažujte situaci, kdy máte zaměstnání, které Vás naplňuje, a dokážete s ním zajistit všechny potřeby Vaší 

požadované životní úrovně. Navíc k jeho získání vedla poměrně dlouhá a nákladná cesta (rekvalifikační kurzy, 

odklad rodiny, stěhování). Nicméně dostanete nabídku na novou práci, kde můžete mít vyšší mzdu za cenu toho, 

že je to pro Vás cesta do neznáme – buď se Vám tam líbit bude, nebo ne. 

O kolik vyšší by musela být nová mzda, abyste novou práci zkusil/a? Zapište, prosím, číselnou hodnotu v Kč. 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

14a) Minimální mzda je aktuálně v ČR nižší nebo vyšší než 8500 Kč? 

o Nižší 

o Vyšší 

o Nevím 

 

14b) Výše minimální mzdy je přibližně: Zapište, prosím, číselnou hodnotu. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

15a) Průměrná mzda je aktuálně v ČR nižší nebo vyšší než 24 000 Kč? 

o Nižší 

o Vyšší 

o Nevím 

 

15b) Výše průměrné mzdy je přibližně: Zapište, prosím, číselnou hodnotu. 
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………………………………………………………………………………………………… 

 

Nyní, prosím, odpovězte na pár otázek týkajících se základních údajů o Vás. 

 

Vaše pohlaví: 

o muž 

o žena 

 

Váš věk: 

o 20 a méně let 

o 21-30 let 

o 31-40 let 

o 41-50 let 

o 50 a více let 

 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

o ZŠ 

o SŠ bez maturity 

o SŠ s maturitou 

o VOŠ/VŠ 

 

Jaký je Váš rodinný stav? 

o Svobodný/á 

o Partner/partnerka 

o Ženatý/vdaná 

o Rozvedený/á 

o Ovdovělý/á 

 

Máte děti? 

o Ano  

o Ne 

 

Když se zamyslíte nad současnou životní úrovní své rodiny (nebo Vaší, pokud rodinu nemáte), co byste o ní mohl/a 

říci? Vyberte jen jednu z následujících možností:  

o Stěží s platem vyjdeme, před výplatou na provoz domácnosti již mnoho nezbývá. 

o Žijeme průměrně, při nákupu zboží dlouhodobé spotřeby však musíme využít půjčky. 
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o Nákup zboží dlouhodobé spotřeby nám nečiní problémy, ale např. auto si nemůžeme dovolit. 

o V současné době můžeme uvažovat i o poměrně nákladných nákupech 

 

Vyberte, prosím, kraj Vašeho trvalého bydliště: 

o Hl. město Praha 

o Středočeský kraj 

o Karlovarský kraj 

o Plzeňský kraj 

o Liberecký kraj 

o Ústecký kraj 

o Královehradecký kraj 

o Pardubický kraj 

o Kraj Vysočina 

o Jihočeský kraj 

o Jihomoravský kraj 

o Olomoucký kraj 

o Moravskoslezský kraj 

o Zlínský kraj 

 

Příloha č. 6: Graf korelace závislosti výše altruismu na věku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 


