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Abstrakt 

První kapitola představuje teoretický model averze k nerovnosti, který má využití také v 

situacích informační asymetrie. Model je založen na nepaternalistickém přístupu, kde funkce 

vlastního užitku zahrnuje užitek ostatních tak, jak je vnímán tím, kdo rozhoduje. Model navíc 

umožňuje rozšíření motivů, které můžou vést k pro-sociálnímu chování. Dále je rozšířen 

přidáním averze ke studu jako další motivace pro navenek altruistické chování. Hrozba studu 

je vyvolaná různými úrovněmi odhalení buď vlastních rozhodnutí, nebo vlastní identity před 

nezúčastněnými pozorovateli. Experimentálně také testuji předpovědi modelu, přičemž 

využívám jednoduchého prostředí hry Diktátor. Cílem tohoto experimentálního designu je 

odstranění možných zkreslujících behaviorálních efektů, přítomných v jiných hrách. Výsledky 

ukazují, že i nepatrné vystavení se studu má za následek signifikantně vyšší částky pro 

přijímatele. Analýza rovněž ukazuje, že lidé, kteří si myslí, že můžou zatajit své rozhodování 

před míň informovanými protějšky, využívají tuto informační asymetrii pro dosažení vyššího 

finančního zisku.  

Druhá kapitola zkoumá endogenní rozhodnutí k získání užitečné informace. Můj 

experimentální design testuje predikce “ego-utility” teorií a dalších relevantních teorií o 

rozhodovacím procesu agentů v prostředí s bezplatnými signály. Jenom mírná většina 

subjektů získala optimální počet signálů pro maximalizaci výplaty. Výsledky naznačují, že 

pro subjekty, kteří dělají neoptimální rozhodnutí, je averze ke kognitivní disonanci 

převládající motivací. Naopak, ve svém výzkumu nacházím mnohem menší podporu teorie 

“ego-utility”a teorie informační ignorace. Samotná možnost informace automaticky nevede k 

lepšímu rozhodování.  

Třetí kapitola (spoluautor Peter Katuščák) zkoumá interakci mezi finančími a pro-sociálními 

motivy u poskytování veřejných statků. Jeden z předních mechanismů, navržených pro 

zmenšení problému free-ridingu, je loterie s fixní cenou, kdy je pravděpodobnost výhry 

úměrná jednotlivým příspěvkům. Jak bylo značně zdokumentováno ekonomickými 

experimenty, subjekty často přispívají i bez pobídek tohoto druhu, jelikož jejich příspěvky 

jsou motivovány sociálními preferencemi. To nám klade otázku, jak finanční motivace loterií 

interaguje se sociálními preferencemi. Představujeme experiment, kde oddělujeme efekt 

přispívaní motivován snažením se o vlastní výhru od efektu potenciálního vytěsňování kvůli 

přesvědčení, že ostatní přispívají, kvůli výhře a ne proto, aby z toho měla užitek celá skupina. 

I když loterie relativně zvyšuje příspěvky vzhledem k dobrovolnému přispívání, zjistili jsme, 

že taky potlačuje dobrovolné příspěvky, motivované sociálními preferenciemi. 

 


