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Abstrakt
Iracionalita je fenomén, ktorý je prítomný vo všetkých stránkach života. Ľudia
nekonajú z pohľadu ekonomickej teórie v mnohých situáciách racionálne a často krát si
to ani neuvedomujú. Táto práca sa venuje problému iracionality pri vnímaní peňazí
a približuje odchýlky od racionálneho rozhodovania sa. Najprv oboznamuje s tým, čím
sa zaoberá behaviorálna ekonómia a aké má miesto medzi ostatnými vedami. Prináša
prehľad histórie jej vzniku a osobností, ktoré najväčšmi ovplyvnili jej vývoj. Stručne
sumarizuje najčastejšie používané metódy výskumu. Ďalej je priblížený koncept
racionality, jednak z hľadiska klasickej ekonomickej teórie a tiež ako ho poníma
behaviorálna ekonómia. Jadrom práce je experiment, ktorý je prejavom iracionality vo
vnímaní peňazí, sú opísané štúdie, ktoré ho skúmali a nakoniec je popísaný prevedený
vlastný prieskum, ktorý overuje prítomnosť neracionálneho správania sa.
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Abstract
Irrationality is a phenomenon that can be seen in every aspect of human life. In
many cases people do not behave rationally in terms of economic theory and they often
do not even realise it. This thesis aims at problem of irrationality in the perception of
money and describes anomalies in rational decision-making. First, it introduces the
topics that behavioural economics is concerned with and its place among other sciences.
It brings the overview of history of behavioural economics and the most influential
people that are responsible for its evolution. Next, it briefly summarizes the most
common research methods used. After that, the concept of rationality is described, both
from classical economics and behavioural points of view. The core of the thesis is the
experiment that is an example of irrationality in the perception of money. Studies that
examined this problem are presented. Finally, a conducted survey is presented, which
detects the presence of irrational behaviour.
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Úvod
Ekonómia (z gr. oikonomia, oikos = dom, hospodárstvo, nomos = zákon) je veda,
ktorá sa zaoberá alokáciou vzácnych zdrojov a efektivitou ich využívania. Skúma, na
základe čoho a ako sa rieši problém vzácnosti, ako sa rozhodujú ekonomickí aktéri
a ako

na

seba

vzájomne

pôsobia.

Analyzuje

grafy

makroekonomických

a mikroekonomických ukazovateľov a podáva predpovede o tom, ako sa tieto veličiny
budú správať. V súčasnosti narastá averzia voči ekonómom, pretože ich predpovede sa
často krát nenapĺňajú. Je správne sa opýtať, prečo je tomu tak. Ako je možné, že teória
s praxou nie sú v úplnom súlade? Čo stojí za tým, že realita sa vychyľuje z konceptov,
ktoré tak podrobne a rozsiahle opísali mnohí významní ekonómovia? Týmito
a podobnými otázkami sa zaoberá behaviorálna ekonómia, odbor pomerne mladý
a mnohými výrazne podceňovaný.
Jednou z hlavných oblastí, ktorými sa behaviorálna ekonómia zaoberá je koncept
racionality spotrebiteľa. To, ako sa rozhoduje a prečo v niektorých prípadoch jeho
rozhodnutia nie sú konzistentné, prečo mení svoje preferencie.
Iracionalita v rozhodovaní sa prejavuje v mnohých oblastiach života. Človek sa
nespráva vždy racionálne a nemaximalizuje svoj úžitok, ako to predpokladá klasická
ekonomická teória. Dôvodov na takéto neoptimálne správanie sa môže byť niekoľko.
V súčasnej uponáhľanej dobe človek často krát nemá čas zaoberať sa jednoduchými
rozhodnutiami a podrobne analyzovať ich možné dopady a výsledky. Využíva všetky
prostriedky na to, aby si výber uľahčil, čo občas môže zapríčiniť, že jeho výber
z pohľadu teórie nie je racionálny. Cieľom práce je priblížiť prístup behaviorálnej
ekonómie a poukázať na to, že neracionálne správanie sa je často nevedomé a odhalenie
takejto iracionality a zistenie jej príčin by mohlo odchýlky od racionality eliminovať.
Vo svojej práci sa najskôr zameriavam na to, čo behaviorálna ekonómia je a čím
sa zaoberá, opisujem históriu jej vzniku a metódy, ktoré využíva pri skúmaní.
V ďalšej časti je rozoberaný koncept racionality a aký má k nemu prístup klasická
a behaviorálna ekonómia. Tiež sú tu stručne popísané základné odchýlky od racionality.
Tretia časť je venovaná mentálnemu účtovníctvu, kognitívnej odchýlke, ktorá
najviac ovplyvňuje to, ako ľudia vnímajú peniaze. Využívanie mentálnych účtov slúži
na kódovanie, triedenie a ohodnocovanie rozhodnutí. Dôležitú úlohu pri tom zohráva
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framing, ktorý sa podieľa na vhodnom vyjadrení problémov, pred ktoré sú postavení
jednotlivci pri rozhodovaní sa.
Posledná časť je venovaná praktickému experimentu, ktorý odhaľuje iracionalitu
vo vnímaní peňazí. Tento známy problém so sakom a kalkulačkou od Kahnemana
a Tverskeho bol od svojho vzniku už mnoho krát zopakovaný. Predstavujem jeho
najdôležitejšie replikácie, ich výsledky a vysvetlenia zistení. Na záver uvádzam
prieskum, ktorý som uskutočnila. Jeho úlohou bolo zistiť, či sa efekt zmeny preferencií
prítomný v probléme Kahnemana a Tverskeho bude vyskytovať aj v iných kultúrnych,
geografických a ideologických podmienkach.

3

1.

Behaviorálna ekonómia
Význam spojenia slov behaviorálna a ekonómia je ešte stále pre mnohých

neznámy. Preto sa v tejto časti v prvom rade zameriavam na definovanie oblasti záujmu
behaviorálnej ekonómie. Nasleduje jej história a metódy, ktoré využíva pri výskume.

1.1. Vymedzenie pojmu
Behaviorálna ekonómia zahŕňa psychologické metódy, ktoré aplikuje na klasické
ekonomické problémy. S jej pomocou vysvetľuje odchýlky od klasickej teórie
v správaní sa ekonomických subjektov a čo stojí za ich často neracionálnymi
rozhodnutiami. Skúma predpoklady modelov a teórií a zdôvodňuje, prečo zlyhávajú.
„Behaviorálna ekonómia je kombináciou psychológie a ekonómie, ktorá skúma,
čo sa deje na trhoch, kde niektorí aktéri vykazujú ľudské obmedzenia a komplikácie.“
(Mullainathan, Thaler, 2000, s. 1)
„Behaviorálna ekonómia zvyšuje vypovedaciu schopnosť ekonómie tým, že jej
poskytuje realistickejšie psychologické základy.“ (Camerer, Loewenstein, 2004, s. 3).
Podstatou

behaviorálnej

ekonómie

je

teda

presvedčenie,

že

pochopením

psychologických motívov, ktoré stoja za rozhodnutiami jednotlivcov, je možné
presnejšie a realistickejšie predpovedať ich správanie sa.
Behaviorálna ekonómia sa zameriava na racionalitu, presnejšie povedané, kedy
a prečo zlyháva a čo ju ovplyvňuje. „Behaviorálna ekonómia je nevyhnutným
výsledkom zmierňovania predpokladu dokonalej racionality. Rovnako ako dokonalá
konkurencia a dokonalé informácie, predpoklad dokonalej racionality ekonomického
aktéra je užitočný limitný prípad v ekonomickej teórii“ (Camerer, 2005, s. 1).
Neodmieta teda celý prístup neoklasickej ekonómie, ktorý zdôrazňuje maximalizáciu
úžitku, efektívnosť a všeobecnú rovnováhu, pretože jej základy poskytujú užitočný
rámec pre takmer akúkoľvek oblasť ľudského správania sa.
Okrem psychológie využíva behaviorálna ekonómia tiež znalosti sociológie,
antropológie, kognitívnych vied a neurovied. Tým, ktorá veda je pri analýzach
využívaná, sa odlišujú aj jednotlivé prístupy v ponímaní behaviorálnej ekonómie. Je
teda ťažké presne vymedziť, čím sa presne zaoberá a čo do jej konceptov už nespadá.
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1.2. História vzniku
Hoci behaviorálny prístup sa javí byť pomerne novým v rámci ekonómie,
počiatky zahrnutia myšlienok psychológie do problémov ekonómie siahajú do
18. storočia. V tomto období psychológia ešte nebola vyčlenená ako samostatná veda,
a preto mnohí vtedajší ekonómovia sú považovaní aj za akýchsi amatérskych
psychológov svojej doby. Adam Smith, zakladateľ klasickej (politickej) ekonómie,
ktorého preslávil koncept „neviditeľnej ruky trhu“ a jeho dielo Pojednanie o podstate
a pôvode bohatstva národov (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations), napísal v roku 1759 menej známu knihu Teória mravných citov (Theory of
Moral Sentiments), v ktorej pojednáva o dôležitosti psychologického pohľadu a štúdia
ľudskej mysle najmä čo sa týka role emócií pri ľudskom rozhodovaní sa. Toto dielo je
plné náhľadov na psychiku človeka a v mnohom predznamenáva vznik behaviorálnej
ekonómie. Ako uvádza: „trpíme viac, ak klesneme z lepších situácií do horších, než by
sme sa kedy tešili, ak by sme sa dostali z horších do lepších.“ Táto veta je podstatná,
pretože vystihuje jednu z ústredných tém behaviorálnej ekonómie – averziu k riziku,
ktorá tvorí základ prospektovej teórie. Po Smithovi prišiel s teóriou úžitku Jeremy
Bentham, ktorý tvrdil, že každý vníma úžitok rozdielne, pričom ľudská psychika tu
zohráva veľkú rolu.
Na prelome 19. a 20. storočia neoklasická revolúcia so sebou priniesla koncept
„homo economicus“, človeka s neobmedzenou racionalitou snažiaceho sa dosiahnuť
maximálny úžitok. Nastáva odklon od psychológie, ktorá bola v tej dobe ešte len na
začiatku svojho vývoja a nemala dostatočne precízne a spoľahlivé metódy výskumu pre
využitie v ekonómii, ktorá sa chcela viac priblížiť „vznešenejším“ prírodným vedám.
Hoci tento exkurz postupoval pomaly, ešte začiatkom 20. storočia sa v dielach Irvinga
Fishera a Vifreda Pareta objavujú myšlienky psychologického a citového pozadia
ľudských rozhodnutí, do polovice storočia sa psychológia z povedomia ekonómie úplne
vytratila.
V nasledujúcich rokoch s prudkým rozvojom techniky a obzvlášť počítačov bolo
omnoho jednoduchšie vykonávať aj náročné výpočty a vytvárať zložitejšie modely.
Preto nie je prekvapivé, že ekonómia zostala verná matematickým základom
a postupom a pomerne prísnym predpokladom a pravidlám. Začína sa rozvíjať
ekonometria, ktorá poskytuje nástroje na vytváranie a testovanie teórií a hypotéz.
Ekonómovia sa čoraz viac zameriavajú na meranie veličín, ich vysvetľovanie
5

a predpovedanie ich správania sa využívajúc matematické vzorce a ekonometrické
metódy. Tento prístup zostáva hlavným prúdom v ekonomickom myslení, aj keď
niektorí

výskumníci

napísali

články

a knihy

o významnosti

psychológie

a obmedzeniach racionality, tieto nevyvolali dostatočný záujem a nezískali si veľkú
pozornosť.
Prijatie teórie očakávaného úžitku ako modelu pre rozhodovanie sa za neistoty
umožnilo kritiku štandardnej teórie. Kritici poukazovali na anomálie výsledkov,
nepredvídateľné okolnosti, nezrovnalosti v meraní a mnohé ďalšie odchýlky, ktoré sa už
nedali len tak prehliadať. To položilo základ pre znovuobjavenie psychológie na poli
ekonómie. Herbert Simon stál proti ospravedlňovaniu čoraz častejšie sa vyskytujúcich
nezrovnalostí štandardnej teórie a bol presvedčený, že pre vylepšenie existujúcej teórie
a presnejšie predpovede je potrebné pochopiť motivácie, ktoré vedú ekonomických
aktérov v ich správaní sa. V roku 1955 zaviedol pojem „obmedzenej racionality
(bounded rationality)“, ktorej čelia jednotlivci pri rozhodovaní sa, čo sa týka získavania
a spracúvania informácií. V tomto období bolo vydaných ešte viacero prác, ktoré
poukazovali na nedostatky klasickej teórie a navrhovali jej vylepšenia.
V 60. rokoch sa začína rozvíjať kognitívna psychológia, ktorá nahradzuje prístup
behaviorizmu. Namiesto vysvetľovania mentálnej a fyzickej aktivity ľudí ako reakcie na
vonkajšie stimuly, sa zaoberá štúdiom vnímania, predstavivosti a iných vedomých
a nevedomých poznávacích procesov, ktoré sú predpokladmi pre každodenné
fungovanie človeka. Týmto poskytuje nové a podstatnejšie základy pre skúmanie
rozhodovacích procesov a riešenia problémov.
Konečne v 70. rokoch sa formuje behaviorálna ekonómia v jej súčasnom
ponímaní. Daniel Kahneman sa spája s Amosom Tverskym a spolu skúmajú odchýlky
štatistických princípov a pravdepodobnostných súdov a nové fenomény ako prílišná
sebadôvera, heuristika a predsudky rozhodovania sa. V roku 1974 vychádza v časopise
Science ich článok Judgement under uncertainity: Heuristic and biases, ktorý je
považovaný za prelomový a kľúčový pre počiatok behaviorálnej ekonómie. V tomto
článku popisujú príčiny toho, že sa človek odchyľuje od racionálneho správania sa, čo si
vyslúžilo nemalú kritiku zo stany obhajcov predpokladov racionality.
V ich ďalšom článku Prospect theory: An analysis of decision under risk
publikovanom

v prestížnom

časopise

Econometrica

v roku

1979

predstavujú

prospektovú teóriu, ktorá vysvetľuje odchýlky od racionality, konkrétne prečo ľudia
neposudzujú pravdepodobnosti lineárne a čo spôsobuje zmeny v preferenciách
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v súvislosti so ziskom a stratou. V kombinácii s princípmi teórie hier a očakávaného
úžitku podávajú psychologické vysvetlenie nelineárneho rozhodovania sa. Pomocou
tejto teórie bolo možné zdôvodniť odchýlky v teórii očakávaného úžitku.
Ďalším z kľúčových článkov bol Toward a positive theory of consumer choice
vydaný Richardom Thalerom v roku 1980. Thaler, na rozdiel od Kahnemana
a Tverskeho vzdelaním ekonóm, v ňom nadviazal na prospektovú teóriu. Okrem toho,
že sa venuje „problémom, v ktorých je obzvlášť pravdepodobné, že sa spotrebitelia
budú odchyľovať od predpovedí normatívneho modelu“ (Thaler, 1980, s. 40), ako
podceňovanie nákladov príležitostí, neschopnosť ignorovať zapustené náklady, efekt
darovania, a sebakontrola, zavádza pojem „mentálne účtovanie“.
Jeho nasledujúca práca Mental accounting and consumer choice (Thaler, 1985),
v ktorej využíva kognitívnu psychológiu a mikroekonómiu, priniesla nový model
správania sa jednotlivca, ktorého rozhodnutia sa odlišujú od teórie racionality. Týmito
článkami sa Thaler zaslúžil o to, že behaviorálna ekonómia sa dostala do omnoho
väčšieho povedomia ostatných vedcov. Začínajú sa ňou zaoberať aj finanční teoretici,
ktorí tiež pozorovali odchýlky v správaní sa na trhoch. Vďaka novozískaným
poznatkom mohli potvrdiť, že nejde o náhodné chyby, ale je to opakujúce sa
systematické správanie sa investorov.
Od tohto obdobia sa behaviorálna ekonómia začína uberať rôznymi smermi, pole
jej pôsobnosti sa zväčšuje a stáva sa uznávanejšou zo strany verejnosti. Významnú
zásluhu na tom mala aj konferencia na University of Chicago v roku 1986, kde mnohí
významní vedci z oblasti sociálnych vied prezentovali svoje výskumy alebo špeciálne
číslo časopisu Quarterly Journal of Economics celé venované behaviorálnej ekonómii,
ktoré vyšlo o desať rokov neskôr, v roku 1997.
Objavujú sa témy, ktoré už nesúvisia len s problémami týkajúcimi sa úžitku,
racionality a rozhodovania sa. Do oblastí, ktorými sa zaoberá behaviorálna ekonómia sa
postupom času dostáva výskum nie typicky klasických ekonomických otázok akými sú
existencia altruizmu, dôvera, spravodlivosť, šťastie, vnímanie radosti a bolesti,
diskontovanie času a mnohé iné.
Významnou udalosťou bolo tiež udelenie „Nobelovej ceny“ za ekonómiu v roku
2002 Danielovi Kahnemanovi „za integráciu náhľadov psychologického výskumu do
ekonomickej vedy, obzvlášť čo sa týka ľudského posudzovania a rozhodovania sa za
neistoty“ a Vernonovi L. Smithovi „za zavedenie laboratórnych pokusov ako nástroja
pre empirickú ekonomickú analýzu, obzvlášť v skúmaní alternatívnych trhových
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mechanizmov“. To zabezpečilo, že sa behaviorálna ekonómia definitívne etablovala
medzi ostatné vedné odbory. Napriek tomu je ešte stále iba okrajovým odborom a pre
mnohých neznáma.
V súčasnosti sa však dostáva do povedomia aj neodbornej verejnosti. Prichádza sa
na to, že jej poznatky sa dajú efektívne využívať v oblastiach marketingu, financií, vo
verejnom sektore, prináša významné implikácie pre tvorcov politík a nachádza aplikáciu
aj

v rámci

zdravotníctva,

organizácií,

životného

prostredia

a rozvoja.

O jej

popularizáciu sa v poslednej dobe zaslúžili autori ako Dan Ariely alebo Steven D.
Levitt, ktorých knihy sa stali bestsellermi. Zaoberajú sa v nich prevažne racionalitou,
resp. iracionalitou správania sa ľudí, omylmi, ktoré stále opakujú a neuvedomujú si ich,
objavujú súvislosti medzi zdanlivo nesúvisiacimi javmi a uvádzajú praktické príklady
zo svojich experimentov.
Na záver je dôležité podotknúť, že hoci má celá behaviorálna ekonómia základ
v psychológii, nie je to jednotný smer. Rôzni ekonómovia k nej majú rozdielne prístupy
a ich názory na základné otázky sa často krát odlišujú. Najčastejšie tieto rozdiely
zahŕňajú podstatu predpokladov, vhodné metódy skúmania, druhy empirických
pozorovaní a vyhodnocovanie výsledkov.

1.3.Metódy výskumu
Keďže sa behaviorálna ekonómia vyvíjala na pozadí tej klasickej, jej metódy boli
rovnaké ako v ostatných oblastiach ekonómie. Spočiatku hojne preberala metodológiu
experimentálnej ekonómie, pretože väčšina dát, ktoré analyzovala pochádzala
z experimentov. Postupne ako sa stávala čoraz viac interdisciplinárnou vedou, preberala
rozličné iné postupy a využívala rôzne druhy pozorovaní. V súčasnosti okrem
klasických ekonomických analýz sa pri výskume využívajú vedecké metódy z oblasti
psychológie, umelej inteligencie a neurovedy.

EXPERIMENTY
Sú najčastejšou metódou výskumu. Napriek tomu sú stále posudzované s istou
dávkou nedôvery. Častou námietkou je to, že subjekty experimentu sa nesprávajú
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rovnako ako v realite a aj podmienky, za ktorých robia rozhodnutia sú iba hypotetické.
Podľa Baláža (2009, s. 32 - 34) ich môžeme rozdeliť na:


Laboratórne

experimenty

–

sú

prevádzané

v kontrolovaných

podmienkach laboratórií. Zúčastňujú sa ich väčšinou študenti, preto je
takáto výskumná vzorka nereprezentatívna, pretože nezastupuje reálne
demografické rozloženie populácie čo sa týka veku, vzdelania a iných
charakteristík. Preto je ich nevýhodou otázna aplikovateľnosť výsledkov
v praxi a problematická generalizácia na širšiu populáciu. Na druhej
strane, ich výhodou je ľahká opakovateľnosť a štandardizácia.


Terénne experimenty – účastníci v nich konajú priamo vo svojom
prirodzenom prostredí, nevyužívajú len abstraktné alebo hypotetické
prostriedky a dokonca ani nemusia vedieť, že sú súčasťou experimentu.
Je zaistená väčšia reprezentatívnosť a tým aj lepšia generalizácia na
širšiu populáciu. Problémom je ich vysoká nákladnosť a nemožnosť ich
zopakovania za rovnakých podmienok. Ich výsledky sú však veľmi
užitočné a v praxi viac využiteľné.

POČÍTAČOVÁ SIMULÁCIA
Využíva počítačové programy, najčastejšie na skúmanie modelov rozhodovania sa
alebo teórie hier. Po vložení dát sa počítač snaží simulovať správanie sa nejakého
abstraktného modelu, ktorého analýza by pomocou štandardných matematických
a ekonomických metód bola príliš zložitá.

ZOBRAZENIE MOZGU
V súčasnosti je asi najpopulárnejší nástroj neurovedy, ktorý behaviorálna
ekonómia využíva. Porovnávajú sa rozdiely v skenoch mozgu, ktoré boli vyhotovené pri
tom, ako človek vykonával rôzne úlohy – experimentálne a kontrolné. Na základe
odlišností týchto dvoch skenov sa potom určuje, ktorá oblasť mozgu bola pri danej
aktivite zapojená.
Existujú tri najčastejšie používané metódy zobrazovania mozgu:


EEG – elektroencefalogram – zaznamenáva elektrickú aktivitu mozgu,
a teda jeho funkciu. Je citlivý na zmeny mentálnych stavov v čase, ale
nie v priestore.
9



PET – pozitrónová emisná tomografia – je metóda na priestorové
zobrazenie prenosu nervových vzruchov v mozgu. Pracuje na princípe
rozdielneho metabolizmu glukózy, ktorá sa rýchlejšie premieňa
v aktívnych oblastiach mozgu.



fMRI – funkčná magnetická rezonancia – zaznamenáva aktivitu mozgu
počas vykonávania kognitívnej úlohy. Využíva sa buď zvýšený prietok
krvi v aktívnej oblasti mozgu, alebo pomer okysličenej a odkysličenej
krvi v mieste neurónovej aktivity.

2.

Racionalita
Na to, aby sme mohli povedať, že sa človek správa iracionálne, je potrebné

vedieť, čo iracionalita, resp. racionalita znamená.
Racionalita je pojem často skloňovaný s jednotlivcom, či už sa jedná
o spotrebiteľa, ktorý nakupuje alebo iného rozhodovateľa, ktorý robí nielen finančné
rozhodnutia. Definovať ho však nie je jednoduché a rôzni autori ho ponímajú rôzne.
Dalo by sa povedať, že neexistuje jedna správna definícia, ale je ich niekoľko a každá
viac, či menej funguje na rozdielne analýzy, vysvetlenia a predpovede. Krátky slovník
slovenského jazyka definuje slovo racionálny ( z lat. ratio = rozum) ako „založený na
rozume, rozumovo odôvodnený, rozumový“ (Kačala et al., 2003). Vo všeobecnosti by
sme teda mohli povedať, že racionálny človek je taký, ktorý používa zdravý rozum.
Tento význam je ale príliš široký a všeobecný na to, aby sa s ním dalo v ekonómií
užitočne pracovať. V tejto časti sa pozrieme na to, ako definuje racionalitu klasická
ekonómia a aký má prístup k racionalite behaviorálna ekonómia.

2.1. Racionalita z pohľadu klasickej ekonómie
„Tradičná ekonomická teória predpokladá „ekonomického človeka“ tzv. „homo
economicus“, ktorý okrem toho, že je ekonomický, je aj racionálny“ (Simon, 1955, s.
99). Tento človek koná len vo vlastnom záujme. Je schopný robiť rozhodnutia tak ,aby
dosiahol svoje ciele a pritom maximalizoval svoj úžitok (teda sa snaží o to, aby dosiahol
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čo najvyšší bod na svojich indiferenčných krivkách) a minimalizoval náklady. Vždy sa
snaží dostať do pre neho čo najlepšej situácie porovnávaním nákladov a výnosov.
Gravelle a Rees (2004, s. 6) definujú racionálne rozhodovanie sa nasledujúcimi
predpokladmi:


„Individuálny rozhodovateľ si uvedomuje všetky prípustné alternatívy
a odmieta všetky alternatívy, ktoré nie sú pre neho dostupné;



Individuálny rozhodovateľ berie do úvahy akúkoľvek informáciu, ktorá
je pre neho práve dostupná alebo stojí za to ju vyhľadať, aby odhadol
dôsledky každej z možných alternatív;



Individuálny rozhodovateľ vo svetle ich dôsledkov zoraďuje tieto
alternatívy na základe svojich preferencií, pričom toto usporiadanie spĺňa
určité predpoklady ako sú úplnosť a konzistentnosť;



Individuálny rozhodovateľ si vyberá alternatívu, ktorá je najvyššie v jeho
usporiadaní, teda si volí tú možnosť, ktorej dôsledky preferuje pred
všetkými ostatnými jemu dostupnými.“

Je potrebné si však uvedomiť, že človek môže konať iracionálne podľa týchto
predpokladov a súčasne môže fungovať aj štandardný ekonomický model. Ľudia môžu
ignorovať nejaké im dostupné alternatívy, nesnažiť sa získať všetky relevantné
informácie o dôsledkoch ich voľby, nechať sa ovplyvniť bezvýznamnými informáciami
alebo si dokonca vybrať možnosť, ktorá nie je na vrchole ich preferencií. Získavanie
informácií môže byť nákladnejšie než prospech, ktorý nám ich využitie prinesie, preto
napr. zvykové správanie sa, ktoré sa môže zdať zdanlivo neracionálne, prináša šetrenie
času a síl.
V každom prípade, pre väčšinu mikroekonomických analýz, ktoré využívajú
koncept racionálneho spotrebiteľa, nie je zásadným problémom to, že jednotlivec sa
vychyľuje od racionálneho správania sa, pokiaľ existuje dostatok jednotlivcov, ktorých
správanie sa je dostatočne racionálne.
To však neznamená, že ľudia cielene a vedome pri každom rozhodovaní zvažujú
náklady a výsledky svojej voľby alebo premýšľajú o všetkých alternatívach. Väčšina
rozhodnutí sa deje impulzívne a intuitívne vzhľadom na danú situáciu. Existujú názory,
že človek, rovnako ako ostatné živočíšne druhy, sa pri rozhodovaní chová pudovo
a preto na základe evolúcie a prirodzeného výberu prežijú tí najmocnejší, teda v tomto
prípade tí, ktorí sa dokážu racionálne rozhodovať pre dosiahnutie maximálneho úžitku.
11

2.2. Racionalita z pohľadu behaviorálnej ekonómie
Podľa Baumeistra (2003, s. 2) by „racionálna bytosť mala sledovať svoj vlastný
záujem. Samo-zničujúce správanie sa predstavuje zlyhanie v sledovaní svojho vlastného
záujmu.“ Človek sa v reálnom živote často krát nespráva racionálne. Má seba zničujúce
sklony – pácha samovraždy, fajčí, užíva návykové látky, neriadi sa odporúčaniami
lekárov alebo ich vôbec nenavštevuje, neužíva lieky, nenosí bezpečnostné pásy,
podlieha prokrastinácii a vykonáva mnoho ďalších činností, ktoré na neho pôsobia
deštruktívne aj napriek tomu, že o ich negatívnych dôsledkoch vie.
Pre behaviorálnu ekonómiu je vymedzenie pojmu racionalita dôležité preto, aby
mohla preniknúť do procesov rozhodovania sa pri výbere výsledkov. To, že človek
nekoná racionálne podľa definícií klasickej ekonómie bolo jedným z fundamentálnych
zistení behaviorálnej ekonómie a položilo to základ pre jej rozvoj. Keďže sa ukázalo, že
klasická definícia racionality nezodpovedá realite, bolo potrebné prísť s novým
konceptom, ktorý by sa viac priblížil skutočnému správaniu sa jednotlivcov.
Už Mitchell (1910, s. 200) začiatkom 20. storočia tvrdil, že rozmer racionality,
ktorý obsahujú predpoklady ako preferovanie súčasného uspokojenia pred budúcim
alebo dostatočná inteligencia na rozpoznanie čo najjednoduchšieho spôsobu dosiahnutia
cieľa, sa nedá použiť na aktivity nikde mimo ekonomických modelov. Ľudia, a ženy
obzvlášť, nevenujú rovnakú pozornosť míňaniu peňazí. Na osobné uspokojenie utrácajú
s oveľa väčšou ľahostajnosťou, než sa zaoberajú plánovaním spotreby pre svoje
obchodné ciele. Veľkú úlohu pri tom zohrávajú prechodné rozmary, nezáujem o ceny,
ignorancia kvality a zanovitá preferencia pre staré zaužívané spôsoby.
Jedným z prvých, ktorí sa začali zaoberať racionalitou bol Herbert Simon. Všimol
si vzrastajúce pochybnosti týkajúce sa modelu „ekonomického človeka“, ktorý
neposkytoval vhodné základy pre vypracovanie nových teórií súvisiacich s rozvojom
ekonómie, najmä v oblasti firiem. Bolo potrebné prísť s novým poňatím racionálneho
správania sa, ktoré by zodpovedalo skutočným schopnostiam, ktoré človek má
a prostrediu, v ktorom sa nachádza. Zaviedol pojem obmedzená racionalita (bounded
rationality). Organizmus ako taký je limitovaný nie len psychologicky, ale aj
fyziologicky, napr. existuje maximálna rýchlosť, ktorou sa dokáže pohybovať, sú
problémy, ktoré nedokáže vyriešiť, pretože jeho rozumové schopnosti na to nie sú
dostačujúce alebo ho obmedzuje čas, ktorý má na rozhodnutie sa.
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Tieto obmedzenia, samozrejme, nie sú podstatné pri každej ekonomickej analýze.
Dôležité je však vedieť, či sú významné natoľko, aby do analýz zahrnuté boli, a za
akých podmienok. Bolo vykonaných mnoho experimentov, ktoré mali za úlohu to zistiť.
Ľudia aj pri riešení relatívne jednoduchých problémov vykazovali odchýlky od
racionality: neberú do úvahy nové podstatné informácie a využívajú tie nedôležité,
nesprávne chápu štatistickú nezávislosť, zamieňajú si náhodné dáta, neberú do úvahy
efekt zákona veľkých čísel, zle odvodzujú kauzalitu, zveličujú dôležitosť predpovedí,
majú prehnanú sebaistotu, robia chyby v zdôvodňovaní a mnohé ďalšie. Tieto chyby sú
zväčša systematické a zvyknú sa označovať ako predsudky (biases). Sú spôsobované
heuristikou rozhodovania sa, teda kognitívnymi skratkami. Ľudia ich využívajú, pretože
je to pre nich jednoduchšie a menej časovo náročné. (Conlisk, 1996, s. 670 - 672)
Ako tvrdia Kahneman a Tversky (1986, s. 274), vyskytujú sa názory, že zlyhania
modelov racionality, ktoré sú spôsobené nákladmi jednotlivca na premýšľanie môžu byť
eliminované vhodnými stimulmi, napríklad finančnými. To však podľa ich názoru nie je
dostatočne podložené experimentálnymi štúdiami, pretože aj v prípade význačných
finančných kompenzácií chyby pretrvávajú. Navyše sa takéto odchýlky od racionality
dajú pozorovať aj v reálnych životných situáciách akou je napríklad stávkovanie.
Očakávaný zisk z výhry nemôže byť väčší ako vklad. V opačnom prípade by stávkové
kancelárie už neexistovali.
Preto takéto stimuly môžu nanajvýš zamedziť chybám spôsobeným nedostatočnou
pozornosťou alebo ľahostajnosťou, tým, že v jednotlivcovi vyvolajú väčšiu snahu
urobiť čo najlepšie rozhodnutie, ale nezabránia chybám vznikajúcim zlou intuíciou
alebo zlým pochopením. (Tversky, Kahneman, 1986, s. 274 - 275)

2.3. Porušenia racionality
Wilkinson (2008, s. 391) zhŕňa kritéria pre racionalitu nasledovne:


Postoje a preferencie by sa mali držať základných princípov logiky
a teórie pravdepodobnosti.



Postoje a preferencie by mali byť koherentné.



Postoje a preferencie by nemali byť formované alebo menené na základe
nedôležitých alebo irelevantných faktorov.
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Postoje a presvedčenia by nemali byť nekompatibilné s empirickými
pozorovaniami známymi pre jednotlivca zahŕňajúc ich vlastné vedomé
konanie.

Na základe týchto podmienok sa dá rozlíšiť viacero druhov nedodržovania
racionality.

ZDÔVODŇOVANIE
Zdôvodňovanie (reasoning) je jedným z prvých porušení racionality, ktoré boli
experimentálne zaznamenané. Jedná sa o to, že ľudia nedodržujú základné princípy
logického uvažovania a teórie pravdepodobnosti. Nerozumejú logickým operáciám ako
konjunkcia, disjunkcia, alternatíva, implikácia, ekvivalencia. Neuvedomujú si zásadné
rozdiely medzi jednotlivými spojkami „a súčasne“, „alebo“, „ak....potom“ a ostatnými,
ktoré tieto operácie vyjadrujú. Pri rozhodovaní používajú kognitívne skratky
(heuristiky) ako reprezentatívnosť, dostupnosť, ukotvenie a prispôsobenie.
Príkladom využívania heuristík môžu byť aj číselné lotérie alebo ruleta. Niektorí
ľudia zvyknú staviť na čísla, ktoré padli v predchádzajúcom ťahu, pretože si myslia, že
pravdepodobnosť, že padnú opäť je vyššia, keďže tento jav už raz nastal. Opačným
prípadom je situácia pri hode mincou. Ak viac krát po sebe padne hlava, máme
tendenciu si myslieť, že pri ďalšom hode to bude rub. Pravdepodobnosť s akou nastane
ktorýkoľvek z týchto javov je však pre všetky prípady rovnaká.
To, či je využívanie kognitívnych skratiek racionálne alebo nie, závisí na
posúdení danej situácie. Niekedy môže byť takýto postup oveľa efektívnejší a pre
daného jednotlivca praktickejší a výhodnejší. Napriek tomu sa vychyľuje z klasického
poňatia racionality. Problémom ale nie je snaha o odstránenie heuristík pri rozhodovaní,
ale či a ako ich zahrnúť do analýzy.

VÝBER
Pri výbere medzi rôznymi alternatívami by mal človek byť konzistentný a jeho
preferencie by mali záležať na subjektívnom úžitku výsledkov týchto alternatív
vzhľadom na pravdepodobnosť, s akou môžu nastať. To, ktorú alternatívu si vyberie, by
nemalo byť ovplyvnené jej formuláciou, teda logicky ekvivalentné, hoci ináč popísané
problémy by mali viesť k rovnakému rozhodnutiu. Empirické štúdie však toto vyvracajú
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a poukazujú na to, že je veľmi dôležitý spôsob, akým je konkrétny problém a tiež jeho
možnosti riešenia zadané.
Dôležitú úlohu tu zohráva prospektová teória Kahnemana a Tverskeho (1979),
ktorá hovorí, že pravdepodobnosti nemajú lineárny vplyv na rozhodovanie a zavádza
hodnotovú funkciu tvaru S. S touto funkciou je spojená aj teória mentálneho
účtovníctva, ktorá bola vyvinutá, aby v sebe zakomponovala anomálie štandardného
modelu v oblasti výberu a rozhodovania sa.

ROZDIELNOSŤ ÚŽITKU
Racionalita hovorí o maximalizácii úžitku. Ten však môže mať rôznu podstatu.
Môže sa jednať okrem iného o predpokladaný úžitok, zapamätaný úžitok, úžitok
z prežívania alebo úžitok z rozhodnutia .(Kahneman, 1994, s. 20 - 21). Je otázne, či sa
ľudia zameriavajú na úžitok, ktorý prežívajú v čase rozhodovania alebo ten, ktorý
očakávajú, že im rozhodnutie prinesie. Ukázalo sa, že zlé odhadnutie úžitku je veľmi
časté. Ľudia neberú do úvahy minulé zážitky, zabúdajú na to, ako rýchlo pominie
uspokojenie alebo sa príliš zameriavajú na udalosti, ktoré na nich mali veľký vplyv
v dôsledku čoho nadhodnocujú očakávaný úžitok.
„Je pravdepodobné, že rozhodnutia založené na systematicky nepresných
očakávaniach [úžitku] spôsobia konanie, ktoré nemaximalizuje blahobyt, čo porušuje
základné princípy predpokladu racionality.“ (Shafir, LeBoeuf, 2002, s. 498)

VNÚTORNÉ FAKTORY
Vnútorné faktory zahŕňajú emócie akými sú hnev, strach, radosť, prekvapenie,
závisť alebo ľútosť, ale tiež pocity ako hlad, smäd, bolesť, túžba. Ak ich človek zažíva
príliš intenzívne, môžu veľmi výrazne ovplyvniť jeho rozhodnutia. Prinútia ho konať
tak, ako by za iných okolností nekonal a proti jeho dlhodobým záujmom. Zvyšujúca sa
intenzita týchto pocitov odvádza pozornosť od ostatných faktorov a zameriava sa na
uspokojenie pocitu a spôsobuje stratu sebakontroly. Človek je tiež menej ochotný
spolupracovať a stáva sa sebeckejším. Keď však tieto pocity pominú, často krát svoje
správanie ľutuje.
Ak ide napríklad hladný človek nakupovať, je oveľa pravdepodobnejšie, že si
kúpi aj to, čo by bežne nekúpil a nepotrebuje. Alebo človek, ktorý práve prežíva šťastie
zvykne robiť optimistickejšie rozhodnutia bez podrobnejších analýz.
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SEBAKLAM
Aj keď je sebaklam často v typoch iracionálneho správania sa opomínaný,
v realite sa vyskytuje častejšie, než by sa očakávalo. Ľudia často odvodzujú svoje
zámery od svojho konania presviedčajúc sa, že to, čo spravili bolo ich cieľom. Ignorujú
alebo zanedbávajú informácie, ktoré by boli v rozpore s ich presvedčeniami alebo
hodnotami a utvrdzujú sa v tom, že to, čo robia je správne. Ak sa im niečo nepodarí,
zmenia svoj názor a tvrdia, že to vlastne vôbec nechceli.
Iným typom sebaklamu je prílišná sebadôvera. Človek zvykne preceňovať svoje
schopnosti. Ak sa mu podarí niečo dobré, pripisuje to len svojmu nadaniu, ale naopak,
ak sa mu niečo nepodarí, tak to pripisuje tomu, že nemal šťastie. Tiež si myslí, že ak
získa čo najväčšie množstvo informácií, bude mať najväčšie vedomosti. To však ale
nemusí byť pravda, pretože mu môžu chýbať dostatočné zručnosti na spracovanie
a interpretáciu týchto poznatkov.

3.

Mentálne účtovníctvo
Mentálne

účtovníctvo

je

jeden

z hlavných

faktorov,

ktoré

ovplyvňujú

rozhodovanie sa a ohodnocovanie výberov. Je alternatívnou teóriou správania sa
spotrebiteľov . Charakterizuje ho kódovanie a kategorizácia výberov, ohodnocovanie
nákupov a vyhodnocovanie výsledkov. V tejto kapitole je popísaná podstata a jednotlivé
fázy mentálneho účtovania. V rámci prvej fázy je opísaná hodnotová funkcia
prospektovej teórie, ktorá tvorí základ mentálneho účtovníctva, hedonická editácia,
ktorá je dôsledkom vlastností hodnotovej funkcie. Prvá fáza v sebe tiež zahŕňa efekt
formulácie a rozdelenie úžitku. Druhou fázou je zatrieďovanie jednotlivých činov do
špecifických účtov a treťou je ich vyhodnocovanie.
Mentálne účtovníctvo je pojem, ktorý prvý krát zaviedol v roku 1985 Thaler vo
svojom článku „Mental accounting and consumer choice“ a neskôr tiež rozpracoval
v článku „Mental accounting matters“. Je to kognitívna odchýlka od racionality, ktorú
definuje ako súbor operácii, ktoré jednotlivci, domácnosti a firmy používajú na
usporadúvanie, ohodnocovanie a sledovanie svojich finančných aktivít. Mentálne
účtovníctvo by sa dalo prirovnať k finančnému účtovníctvu, ktoré využívajú
organizácie. Jednotlivci si vytvoria špeciálne „účty“ pre rôzne kategórie produktov,
prípadne služieb, ktoré nakupujú a následne im priradia maximálnu sumu, ktorú môžu
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na tento účet minúť. Takto si udržujú prehľad o svojej spotrebe a držia výdaje pod
kontrolou. Preto môže nastať situácia, kedy spotrebiteľ odmietne vynaložiť prostriedky
na určitý statok, ale vzápätí neváha minúť rovnakú sumu na iný (berúc do úvahy, že
tieto statky nie sú nevyhnutné pre jeho prežitie a prinášajú mu rovnaký úžitok). Je tomu
tak, pretože prostriedky na jednotlivých účtoch nie sú dokonale zameniteľné, čiže to, že
máme nadbytok na jednom účte, neznamená, že sme ochotní ho minúť na niečo, čo patrí
do inej kategórie účtu. Vo všeobecnosti platí, že čím nižší príjem človek má, tým kratšie
je časové obdobie, pre ktoré má tieto účty nastavené. Väčšinou sa jedná o mesačné účty.
Teória mentálneho účtovníctva je významná pre pochopenie odchýlok od
racionálneho rozhodovania sa. Zahŕňa v sebe viaceré efekty, ktoré ovplyvňujú voľbu
a preferencie jednotlivca.
Thaler (1999, s. 76 - 77) vyzdvihuje tri zložky mentálneho účtovníctva. Prvá
zachytáva, ako ľudia vnímajú výsledky svojich rozhodnutí, ako sa rozhodujú a následne
tieto rozhodnutia ohodnocujú. Druhá zahŕňa rozdelenie jednotlivých aktivít do
špecifických účtov. Výdaje, rovnako ako aj príjmy sú rozčlenené do samostatných
kategórií. Tretia zložka vyjadruje, ako často sú tieto účty ohodnocované – denne,
mesačne, ročne.

3.1. Framing a vyhodnocovanie výsledkov
Ľudia sú každodenne postavení pred určité, nie len ekonomické, rozhodnutia.
V procese rozhodovania musia zvážiť všetky možné výsledky svojich rozhodnutí a tiež
ich kombinácií, porovnávajú úžitok s nákladmi. Tieto rozhodnutia by mali byť robené
racionálne a nezáležať na spôsobe, akým je daný problém formulovaný. Preferencie by
mali byť vždy rovnaké.
To, že sa jednotlivec v rovnakej situácii rozhodne inak a zmení svoje preferencie
môže byť dôsledkom framingového efektu, ktorý zohráva úlohu pri klasifikácií
objektov a ich zaraďovaní do mentálnych účtov. To, ako je konkrétny problém a jeho
alternatívne riešenia vyjadrené, má veľký vplyv na konečný výber.
Na opísanie framingu a hodnotenia výsledkov zavádzajú Tversky a Kahneman
(1981, s. 465) pojem „mentálny účet“.1 Definovaný je ako „výsledný rámec, ktorý
1

pôvodne uvádzajú názov „psychologický účet“ (Tversky, Kahneman, 1981), ktorý neskôr upravili na
„mentálny účet“ (Kahneman, Tversky, 1984)
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špecifikuje (i) súbor jednoduchých výsledkov, ktoré sú ohodnocované spoločne
a spôsob, akým sú kombinované a (ii) referenčný výsledok, ktorý je považovaný za
neutrálny alebo normálny.“
Mentálne účty môžu byť minimálne, tematické alebo celkové. Využívanie
minimálneho účtu pri rozhodovaní sa predstavuje iba porovnávanie rozdielov medzi
možnosťami, nehľadiac na ich spoločné vlastnosti. Použitím tematického účtu je najprv
na základe kontextu problému vytvorený referenčný level a potom sú v relácii k nemu
hodnotené možné výsledky. Celkový účet v sebe zahŕňa zvažovanie všetkých faktorov,
ktoré podľa klasickej teórie ovplyvňujú voľbu ako napríklad súčasné bohatstvo, výdaje
alebo budúci príjem.
Mentálny účet je založený tak, aby špecifikoval výhody a nevýhody danej
možnosti vzhľadom na určený referenčný stav. Výhody a nevýhody sú potom
porovnávané a ak v hodnotení prevyšujú výhody, možnosť je označená ako prijateľná.

PROSPEKTOVÁ TEÓRIA A

HODNOTOVÁ FUNKCIA

Teória rozhodovania sa za neistoty je založená na modeli očakávaného úžitku,
ktorého predpoklady sú v súlade s kritériami racionálnej voľby. Rozhodovanie sa
môžeme opísať ako výber medzi rôznymi vyhliadkami, ktorých očakávané úžitky
pozostávajú z úžitku z možného výsledku a pravdepodobnosti, s ktorou nastane.
Racionálny rozhodovateľ si potom vyberie tú vyhliadku, ktorá mu prinesie najvyšší
očakávaný úžitok.
V realite sa však objavujú prípady, ktoré tento model porušujú. Kahneman
a Tversky (1979) preto navrhli alternatívny model nazvaný prospektová teória, ktorý je
prispôsobený takýmto anomáliám. Rozlišujú dve fázy v procese rozhodovania sa:
framing a následné ohodnotenie.
V prospektovej teórii výsledky môžeme vnímať pozitívne alebo negatívne
vzhľadom na neutrálny referenčný bod. Referenčný bod predstavuje referenčný
výsledok, teda zvyčajne nejaký stav, na ktorý sme zvyknutí. Môže byť determinovaný
označením problému, ale môže byť ovplyvnený aj sociálnymi normami, našimi
očakávaniami, či túžbami. Vzhľadom na tento bod výsledky vyhodnocujeme ako
pozitívne, teda zisky alebo negatívne, teda straty. Jeho posuny spôsobujú rozdiely
v úžitku výsledkov, a tým prevracajú preferenčné usporiadanie možností.
Ak chceme pochopiť, ako sa ľudia rozhodujú a prečo sú niektoré ich rozhodnutia
protichodné, je potrebné zistiť ich motiváciu a to, ako hodnotia konkrétne alternatívy
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a ich výsledky. Podľa Thalera (1999, s. 77) sa to deje v súlade s hodnotovou funkciou
prospektovej teórie. V mentálnom účtovníctve má za úlohu popísať ako sú jednotlivé
javy pri rozhodovaní klasifikované. Jej najdôležitejšie vlastnosti, ktoré vyjadrujú
základy mentálneho účtovania Thaler zhrnul:


Hodnotová funkcia je definovaná zvlášť pre straty a zvlášť pre zisky,
relatívne vzhľadom na nejaký referenčný bod. Pre mentálne účtovanie je
podstatné, že sa zameriava na zmeny stavu bohatstva a nie na jeho
celkovú hodnotu a že každá operácia sa hodnotí jednotlivo.



Hodnotová funkcia je vďaka klesajúcej „senzitivite“ konkávna pre zisky
a konvexná pre straty. To má za dôsledok, že rozdiel medzi sumou 10 Kč
a 20 Kč sa zdá byť väčší, než rozdiel medzi 1000 Kč a 1010 Kč bez
ohľadu na znamienko, aké má táto suma. Pokiaľ ide o riziko, spôsobuje
to jeho vyhľadávanie v prípade strát a averziu v prípade ziskov.



Hodnotová funkcia je strmšia pre straty, než pre zisky, čoho výsledkom
je averzia k strate. To znamená, že strata určitého množstva peňazí nám
spôsobí väčšiu ujmu, než máme úžitok zo získania rovnakej sumy.

HEDONICKÁ EDITÁCIA
Na základe spomenutých vlastností hodnotovej funkcie môžeme odvodiť princípy
hedonickej editácie. Je to proces, pri ktorom človek klasifikuje zložené javy tak, aby mu
spôsobili čo najväčšie potešenie. Prvým princípom je oddeliť od seba zisky. Pretože
hodnotová funkcia je pre zisky konkávna, súčet úžitkov menších ziskov je väčší než
úžitok zo súčtu ziskov. Opačne to platí pre straty, pre ktoré je hodnotová funkcia
konvexná, a teda jedna väčšia strata spôsobí menšiu ujmu, než dve menšie, hoci ich
súčet je ten istý. Ak konkrétny jav v sebe zahŕňa pozitívne aj negatívne udalosti, ďalší
princíp určuje formu, akou by mali byť vyjadrené tak, aby maximalizovali šťastie
jednotlivca. V prípade, že zisky prevyšujú straty, je lepšie ich zlúčiť, aby sa tak predišlo
averzii k strate. Ak ale sú straty vyššie ako zisky, posledný princíp hedonickej editácie
hovorí, aby sa oddelili, pretože zisková funkcia je pri počiatku najstrmšia a tým sa môže
dosiahnuť, že úžitok z menšieho zisku prevýši úžitok zo zmenšenia straty. (Thaler,
1999, s. 79)
Vo všeobecnosti sa ľudia pri editovaní výsledkov správajú podľa týchto
princípov. Výnimku však tvorí princíp zlučovania strát. Výsledky niektorých štúdií
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(Thaler, Johnson, 1990) ukázali, že ľudia preferujú oddelenie strát. To však neznamená,
že sa ľudia nesprávajú optimálne v zmysle maximalizácie hedonického úžitku.

EFEKT FORMULÁCIE
Tversky a Kahneman (1981, s. 453) definujú rozhodovací problém pomocou
možností, z ktorých si musí jedinec vybrať, ich výsledkov a pravdepodobnosti, s ktorou
nastanú. Formuláciou sa teda dá vytvoriť rámec pre možnosti, čiže javy,
pravdepodobnosti a tiež výsledky. To, ako to jednotlivec poníma, nazývajú
„rozhodovací rámec“. Tento rámec môže byť čiastočne kontrolovaný formuláciou
problému. Vždy je možné, aby bol jeden problém zadaný rôznymi spôsobmi, pričom
jeho obsah zostane stále rovnaký. Rozdielne zadanie spôsobuje zmenu relatívneho
vnímania problému, a tým ovplyvňuje rozhodovanie a preferencie.
Efekt formulácie je v realite využívaný veľmi často a bez toho, aby si ho bežný
človek uvedomoval. Pomocou neho sa dá ľahko manipulovať relatívna príťažlivosť
možností. Prípadom, kde pôsobí efekt formulácie je príklad kartových spoločností,
ktorý uvádza Thaler (1980, s.45). Kartové spoločnosti zakazovali obchodom, aby
účtovali zákazníkom poplatok za platbu kartou. Keď ale obchodníci chceli, aby takéto
zákazy neboli zákonné, kartové spoločnosti prišli s iným návrhom. Požadovali, aby
rozdiel v cene pri platbe kartou a v hotovosti nebol účtovaný ako poplatok za platbu
kartou, ale ako zrážka pri platbe v hotovosti. Spotrebitelia tak nevnímali vyššiu sumu
pri platbe kartou ako stratu, ale ako zisk pri platbe v hotovosti, a preto boli ochotnejší
využívať platobné karty. Opäť je to dôsledkom tvaru hodnotovej funkcie, ktorá nie je
lineárna, ale strmšia pre straty, čo spôsobuje väčšiu citlivosť na straty, než na zisky.
Spotrebiteľ je tak ochotnejší vzdať sa zisku ako prijať stratu. Úlohu tu tiež zohráva
referenčný bod, ktorý v tomto prípade predstavuje cenu, ktorá je uvádzaná ako
normálna. Zákazník preto vníma sumu pri platbe kartou ako „normálnu“ a zrážku pri
platbe hotovosťou môže zaradiť medzi náklady príležitosti, zatiaľ čo ak je cena
v hotovosti uvádzaná ako „normálna“, poplatok za platbu kartou bude vnímať ako ďalší
výdaj.

ROZDELENIE ÚŽITKU
Aj ten najjednoduchší problém, pred ktorým sa rozhodovateľ ocitá, v sebe zahŕňa
viacero dôsledkov: prínos, ale aj náklad. Celkový úžitok z rozhodnutia je podľa
štandardného modelu potom vyjadrený ako výnosy mínus náklady. Ak si spotrebiteľ
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niečo zakúpi, získanie produktu potom môže označiť ako zisk a zaplatenú cenu ako
stratu. Takéto poňatie je však z pohľadu averzie k strate hedonicky neefektívne. Preto
Kahneman a Tversky (1984) a rovnako aj Thaler (1985) nesúhlasia s tým, že náklady sú
vnímané ako straty. Thaler (1999, s. 81 - 82) navrhuje dva druhy úžitku, ktoré má
spotrebiteľ z nákupu: transakčný úžitok (transaction utility) a úžitok zo získania
(acquisition utility). Transakčný úžitok je rozdiel medzi sumou, ktorú spotrebiteľ za
produkt skutočne zaplatí a normálnou cenou, ktorú očakáva, že produkt stojí, teda jeho
referenčnou cenou. Meria teda vnímanú hodnotu obchodu. Úžitok zo získania je daný
pomerom hodnoty získaného produktu k jeho cene. V podstate vyjadruje hodnotu, ktorú
by sme mu priradili, ak by sme ho dostali ako dar mínus zaplatená suma.
Toto rozdelenie úžitku má podľa Thalera dôsledky dôležité najmä v marketingu.
Ľudia často nakupujú produkty len preto, že je to výhodná kúpa, majú z nich teda
transakčný úžitok. Predajca to môže využiť tak, že zdôrazní sumu, ktorú spotrebiteľ
ušetrí oproti bežnej, teda referenčnej cene.

3.2.Kategorizácia aktivít do účtov
Každý jednotlivec svoje výdaje, príjmy a bohatstvo rozlišuje. Výdaje triedi podľa
toho, na čo sú určené (napr. strava, zábava, doprava), bohatstvo rozdeľuje na osobitné
účty, ktorým sú pridelené rôzne životné udalosti (penzia, vzdelanie, bežné výdavky)
a príjmy kategorizuje podľa toho, či sú pravidelné alebo len jednorazové. Ak by boli
prostriedky na takýchto účtoch dokonale zameniteľné, nezáležalo by, či za nejakú
kategóriu utratíme viac, ako máme na ňu limit, pretože by sme to mohli vynahradiť
nižšou spotrebou v inej kategórii. Prostriedky ale úplne zameniteľné nie sú, a preto ich
kategorizácia je v procese mentálneho účtovania dôležitá.
Rozdeľovanie výdajov do kategórií má podľa Thalera (1999, s. 88) dva dôvody:
prvým je uľahčenie si porovnávania spotreby pre rôzne účely a druhým je zaistenie
sebakontroly. Nastavením limitu pre danú kategóriu si vytvoríme referenčnú hodnotu,
ktorú si nedovolíme prekročiť. Ak napríklad vyčerpáme všetky prostriedky na účte
určenom pre zábavu, v danom období už neminieme peniaze na nič, čo spadá do tejto
kategórie. Prekročenie takto nastaveného limitu by mohlo byť nebezpečné, pretože by
to jednak zvýšilo spotrebu a následne by sa vytvoril nový referenčný bod, z ktorého by
sa kvôli averzii k strate bolo ťažké vrátiť na pôvodnú spotrebu. To, ako prísne toto
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rozdeľovanie prebieha je, samozrejme, individuálne a závisí aj na celkovom bohatstve,
ktorým jedinec disponuje. Spravidla, čím je človek bohatší, tým menej kategórií s menej
prísnymi pravidlami má vytvorených.
Nie všetky výdaje sú však zatrieďované do špecifických kategórií. Niektoré malé
bežné výdavky ako napr. nákup dennej tlače, kávy z automatu alebo lístka na hromadnú
dopravu, ktoré sa javia byť zanedbateľné, sú pri kategorizácii ignorované. V praxi túto
skutočnosť využívajú obchodníci alebo firmy. Cenu za produkt nevyjadria ako celkovú
sumu, ktorú spotrebiteľ pri kúpe zaplatí, ale iba ako čiastkovú. Napríklad predplatné
novín tak nebude prezentované ako 7300 Kč ročne, ale iba ako 20 Kč na deň, čo sa
nezdá byť ako veľká čiastka. Naopak, farmaceutické firmy alebo zdravotnícke
organizácie, ktoré by chceli odradiť od fajčenia zdôraznia sumu 25 550 Kč, ktorú bežne
fajčiar minie na nákup cigariet za rok. A to už nie je len tak zanedbateľné, ako 70 Kč
denne.
Rozlíšenie príjmov a bohatstva a ich následná kategorizácia býva pre jednotlivca
náročnejšia než klasifikácia výdajov. Problém môže vzniknúť pri zaraďovaní
jednorazových výnimočných ziskov ako príjmu alebo navýšenia bohatstva. Zvýšenie
platu, napríklad, spadá do kategórie zvýšenia príjmu, ale výhra v lotérii by bola
priradená k zmene stavu bohatstva. Keďže prostriedky, ktorými disponujeme nie sú
„uložené“ na jednom účte, ani ich míňanie nepodlieha jednému pravidlu.
Najjednoznačnejšia je klasifikácia podľa likvidity. Najjednoduchšie sa míňajú peniaze
v hotovosti a tie uložené na bežných účtoch. Za nimi nasledujú úspory na rôznych
sporiacich účtoch a vo forme akcií a dlhopisov. Najmenej likvidný je účet budúcich
príjmov, ktorý predstavuje očakávané zárobky a dlhodobé úspory ako je životná poistka
alebo dôchodkové sporenie. Prostriedky na týchto účtoch nie sú dokonale zameniteľné,
čo je v rozpore s teóriou životného cyklu (Modigliani, Brumberg, 1954; Friedman,
1957), ktorá hovorí, že každá zmena bohatstva by mala produkovať rovnakú zmenu
spotreby bez ohľadu na to, aký je zdroj navýšenia bohatstva.
Príkladom nedostatočnej zameniteľnosti je aj skutočnosť, že ľudia využívajú
kreditné karty s relatívne vysokým úrokom a zároveň si sporia na účtoch, ktoré
ponúkajú podstatne nižší úrok. Racionálnym riešením by bolo v prípade zvýšenej
spotreby namiesto kreditnej karty použiť peniaze určené na šetrenie, pretože by tak
nedochádzalo k stratám z vysokého úroku. Vysvetlením takéhoto neoptimálneho
správania sa by mohlo byť, že ľudia majú potrebu šetriť na „horšie časy“ a minutie takto
určených peňazí by bolo akousi stratou sebakontroly.
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3.3.Ohodnocovanie účtov
Aj mentálne účty ľudia periodicky vyhodnocujú. Musia sa rozhodnúť, kedy ich
otvoriť a kedy uzavrieť, ktoré činy vzhľadom na dané časové obdobie zlúčiť a ktoré
oddeliť, teda ako ich zoskupovať.
Vezmime si ako príklad majiteľa akcií, ktorých hodnota klesla. Týmto akciám má
priradený nejaký špecifický účet. Pokiaľ ich stále vlastní, účet drží otvorený, a strata,
ktorá vznikla poklesom ich hodnoty je len „na papieri“. Ak by ich predal, musel by účet
uzavrieť, a to by pre neho znamenalo skutočnú stratu. A skutočná strata je pociťovaná
oveľa bolestivejšie, než tá „na papieri“. Ľudia navyše nechcú uzatvárať účty, ktoré sú
stratové. Preto je oveľa pravdepodobnejšie, že investor, ktorý vlastní akcie, ktorých
cena klesla aj akcie, ktorých cena stúpla, v prípade potreby predá tie so zvýšenou
hodnotou. Štandardná teória by ale predpokladala, že má predať tie, z ktorých má stratu
a nie zisk, pretože stratu si môže odpočítať z daní, zatiaľ čo zisk podlieha zdaneniu.
Platba vopred je ďalším prípadom rozhodovania o otváraní, či uzatváraní účtov.
Predstavme si, že si v predpredaji kúpime lístok na koncert. V čase nákupu otvoríme
nový účet, ktorý bude mať zatiaľ negatívnu bilanciu. Po tom, čo na koncert pôjdeme,
môžeme účet vyrovnať a uzavrieť. Ak by ale nastala neočakávaná situácia, ktorá by
nám zabránila koncertu sa zúčastniť, účet by musel byť uzavretý so stratou. Neochota
uzatvárať stratové účty je vysvetlením prečo niekto, kto si v predpredaji kúpil lístok na
nejaké podujatie, je ochotný na neho ísť aj počas nebezpečnej búrky, ale ak by ten lístok
dostal, tak by na to podujatie nešiel (Thaler, 1980, s. 47 - 49). Jeho rozhodnutie by
pritom malo záležať na porovnaní výhod z účasti na podujatí a nevýhod cestovania
v búrke a nie na tom, či za lístok už bolo zaplatené. Na takéhoto spotrebiteľa pôsobí
efekt zapustených nákladov. Tento efekt spôsobuje, že ak za niečo zaplatíme, zvýši to
intenzitu, s akou to budeme používať.
Časom však aj tieto náklady „odpíšeme“. Postupné znižovanie významu výdajov
Gourville a Soman (1998) nazývajú „payment depreciation". Ilustrujú to na štúdii, ktorú
vykonali na členoch fitnescentra, kde sa platí členský poplatok dvakrát ročne. Zo
získaných dát zistili, že najvyššia návštevnosť fitnescentra je v mesiaci, kedy sa platí
členský poplatok a nasledujúce mesiace klesá až do doby, kedy sa platí nasledujúci
poplatok. To znamená, že v čase, kedy sme za produkt zaplatili, a teda máme reálny
náklad, chceme ho čo najviac využiť. Postupne tieto náklady „odpisujeme“ a cítime
čoraz menšiu potrebu vyťažiť z toho čo najviac.
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Shafir a Thaler (2006) podobne skúmali odpisovanie zapustených nákladov.
Urobili prieskum medzi zberateľmi vína. Mali si predstaviť, že si kúpili skutočne
kvalitné víno za 20 dolárov za fľašu. Keď sa ju rozhodli po čase vypiť, zistili, že jeho
cena stúpla na 75 dolárov za fľašu. Ich úlohou bolo povedať, ako vnímajú náklady na
pitie toho vína. Boli im ponúknuté možnosti 0 dolárov, 20 dolárov, 20 dolárov plus
úrok, 75 dolárov alebo (- 55) dolárov (pili 75-dolárové víno, za ktoré zaplatili iba 20
dolárov). Viac ako polovica respondentov uviedla, že vypitie vína ich nestojí nič alebo
im dokonca ušetrí peniaze. Nákup vína teda ponímajú ako investíciu a neskôr jeho
konzumáciu vnímajú akoby bolo zadarmo. Platba vopred teda oddeľuje nákup od
spotreby, čím znižuje vnímané náklady.
Ohodnocovanie účtov je veľmi dôležitý proces, je však potrebné, aby bolo použité
v správnej súvislosti.

4.

Experiment
V mojej práci som chcela overiť prípad, kedy sa človek nespráva racionálne a jeho

vnímanie peňazí nie je jednotné. Rozhodla som sa replikovať Problem 10 od Tverskeho
a Kahnemana (1981) (ďalej len „pôvodný problém“), ktoré sú príkladom využívania
mentálneho účtovníctva. Chcela som zistiť, či a do akej miery platia princípy
prezentované Kahnemanom a Tverskym aj v odlišnom prostredí s inou kultúrou a v inej
dobe.

4.1. Pôvodný problém
Tversky a Kahneman (1981) vytvorili príklad, ktorým poukazujú na úlohu
framingu pri kategorizácií účtov a ilustrujú ním využívanie tematického účtu.
Boli vytvorené dve verzie otázky, každá bola predložená inej skupine subjektov.

Verzia 1:
Predstavte si, že sa chystáte kúpiť si sako za $125 a kalkulačku za $15. Predavač
v obchode s kalkulačkami vás informuje, že kalkulačka, ktorú si chcete kúpiť je vo
výpredaji za $10 v inej pobočke toho istého obchodu vzdialenej 20 minút jazdy. Išli by
ste si ju kúpiť do tohto druhého obchodu?
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Verzia 2:
Predstavte si, že sa chystáte kúpiť si sako za $15 a kalkulačku za $125. Predavač
v obchode s kalkulačkami vás informuje, že kalkulačka, ktorú si chcete kúpiť je vo
výpredaji za $120 v inej pobočke toho istého obchodu vzdialenej 20 minút jazdy. Išli by
ste si ju kúpiť do tohto druhého obchodu?
Odpovede na otázky boli výrazne rozdielne. V prvej verzii 68% respondentov
bolo ochotných ísť do druhého obchodu, aby ušetrili 5 dolárov na 15 dolárovej
kalkulačke, ale v druhej verzii už iba 29% bolo ochotných ísť 20 minút, aby ušetrili
5 dolárov na 125 dolárovej kalkulačke.
Tento problém sa zaoberá prijatím možnosti, ktorá kombinuje výhodu z ušetrenia
piatich dolárov a nevýhodu straty času jazdou. Ak by človek, ktorý stojí pred takouto
voľbou využíval minimálny účet, porovnával by iba výhodu, ktorú získa z jazdy do
druhého obchodu, a tou je zisk 5 dolárov. Pri využívaní celkového účtu je zas výška
ceny, ktorá je znížená nepodstatná. V takýchto prípadoch by sa odpovede respondentov
nemali odlišovať.
Kahneman a Tversky (1984) teda usudzujú, že ľudia kategorizujú rozhodnutia na
základe tematického účtu. Cena saka do neho nie je zahrnutá, preto nezohráva žiadnu
rolu. Podstatné nie je ušetrenie 5 dolárov, ale zníženie ceny z 15 dolárov na 10 dolárov,
resp. zo 125 dolárov na 120 dolárov. To znamená, že úžitok z takejto úspory nie je
vnímaný ako hodnota rozdielu medzi cenami, ale skôr ako rozdiel v hodnotách. Úžitok
z ušetrenia 5 dolárov preto musí byť u(-$125) – u(-$120), resp. u(-$15) – u(-$10) a nie
u($5) (Thaler, 1999). Pretože hodnotová funkcia je konvexná pre straty, úspora pri
nižšej sume má väčší úžitok, než pri vyššej. Zmena ceny z 15 dolárov na 10 dolárov sa
javí byť relatívne väčšia než je zmena zo 125 dolárov na 120 dolárov.

4.2. Vykonané štúdie
Od kedy Kahneman a Tversky vytvorili tento problém, bol mnohokrát
replikovaný s väčšinou podobnými výsledkami. Mowen a Mowen (1986) vykonali
prieskum medzi študentmi ekonomického zamerania a obchodnými manažérmi.
Predpokladali, že obchodní manažéri, ktorý by mali byť trénovaní v analyzovaní
problémov a mať skúsenosti s rozhodovaním, budú menej podliehať framingovému
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efektu. Uskutočnili štyri štúdie. V prvej presne replikovali pôvodný problém. Otázky
položili 154 študentom, ktorý boli zapísaní na kurze účtovníctva. Chceli zistiť, či aj ich
ovplyvní zmena rámca problému. Výsledky ukázali, že podstatne viac študentov bolo
ochotných cestovať, aby ušetrili na 15 dolárovej kalkulačke (27,3 %) než na
125 dolárovej kalkulačke (14,3 %). Percentuálne je to ale v porovnaní s výsledkami
Kahnemana a Tverskeho o dosť menej. Relatívne menej študentov účtovníctva bolo
ochotných cestovať 20 minút, aby ušetrili 5 dolárov nezávisle na cene kalkulačky. Ako
možné vysvetlenie uvádzajú zvýšenie cien pohonných hmôt a tiež to, že 20 minút jazdy
je pre študenta príliš veľa. Preto v druhej štúdii upravili otázku, a to tak, že pôvodná
cena kalkulačky bola 10 a 125 dolárov. Obchod, kde bola v zľave, bol vzdialený
5 minút jazdy a druhým produktom, ktorý si chceli kúpiť boli knihy. Tento krát vyšli
výsledky, ktoré sa viac zhodovali s pôvodným problémom, 63 % študentov bolo
ochotných ísť 5 minút, aby ušetrili 5 dolárov na 10 dolárovej kalkulačke a 39 %
študentov, aby ušetrili na 125 dolárovej kalkulačke.
V tretej a štvrtej štúdii chceli zistiť, či rovnaké výchylky budú prítomné aj
v prípadoch, ktoré sa týkajú obchodných rozhodnutí. Respondenti si mali predstaviť, že
vlastnia malý obchod a na ceste domov zistia, že je posledný deň, kedy môžu využiť
zľavu 20 dolárov z faktúry. V prvej verzii to bola faktúra na 200 dolárov, v druhej na
10 000 dolárov. Súčasne s touto faktúrou mohli zaplatiť ešte ďalšiu na 10 000 alebo
200 dolárov, ale tá mohla počkať aj do nasledujúceho dňa. Cesta naspäť do obchodu
a odoslanie faktúry by im dokopy zabralo 45 minút. Túto otázku položili študentom aj
obchodným manažérom. V tretej štúdii 83 % študentov by sa vrátilo, ak sa jednalo
o 200 dolárovú faktúru a iba 54,7 % pri 10 000 dolárovej faktúre. V štvrtej štúdii, kde
boli respondenti manažéri, sa výsledky zhodovali s predošlými. Podstatne viac
manažérov (79,5 %) by sa vrátilo, aby ušetrili na 200 dolárovej faktúre, než na
10 000 dolárovej faktúre (54,1 %).
Bonini a Rumiati (1996) sa vo svojich štúdiách pokúsili manipuláciou problému
docieliť, aby bolo pre subjekty obťažné oddeliť od seba jednotlivé nákupy, a teda aby
pri rozhodovaní používali celkový mentálny účet. Pri takomto rozhodovaní by zníženie
ceny kalkulačky malo byť spájané s celkovým nákupom, nie iba s produktom, ktorý je
zlacnený. To by zase malo odstrániť rozdiel v miere, s akou je redukcia ceny prijatá
medzi oboma verziami problému.
Využili štyri metódy, aby zvýraznili vzťah medzi dvoma nákupmi. V prvej
kalkulačku a sako vymenili za stôl a stoličku, aby vytvorili väzbu medzi produktmi,
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keďže sú oba z rovnakej kategórie. Ak by takáto väzba zabránila mentálnej segregácií
nákupov, efekt z pôvodného problému by mal vymiznúť.
Druhou metódou je zahrnúť vybrané dva produkty do väčšieho nákupného
zoznamu, ktorým by sa vytvorila akási „mentálna jednotka“. Osoba, ktorá sa chystá
kúpiť viacero produktov, tak bude uvažovať o celkových výdajoch, s ktorými bude
spájať aj zníženie ceny. Aj v tomto prípade sa očakáva, že efekt z pôvodného problému
vymizne.
Tretia metóda zvýrazňuje vzťah medzi produktmi tým, že k nim vyslovene priradí
celkové výdaje. Ak osoba vie ceny produktov dopredu, teda môže mať pripravenú
sumu, ktorú by mala celkovo zaplatiť, mohla by preferovať využitie celkového
mentálneho účtu, a teda by sa efekt z pôvodného problému mal opäť vytratiť.
Poslednou metódou je pripomenúť subjektom, že si v druhom obchode môžu
kúpiť aj sako. To, že v pôvodnom probléme je sako spomenuté iba na začiatku, mohlo
spôsobiť, že pozornosť subjektov bola zameraná iba na kalkulačku. Ak je to dôvodom
využívania tematického účtu, potom zdôraznenie možnosti kúpy aj saka v druhom
obchode by malo odstrániť efekt, ktorý bol prítomný v pôvodnom probléme.
V prvom experimente použili pôvodný problém, ktorý predložili študentom
psychológie. Väčšina študentov (60 %) akceptovala zníženú cenu v prvej verzii
problému, zatiaľ čo v druhej verzii už iba 40 %. Tieto výsledky sa zhodujú
s predpokladom využívania tematického účtu.
V druhom experimente zamenili nakupované produkty za stoličku a stôl, pričom
ceny a zľava zostali rovnaké. Výsledky boli podobné, 64 % študentov by išlo do
druhého obchodu, ak sa jedná o lacnejší stôl a 46 % študentov, ak ide o drahší stôl.
Vytvorenie kategorickej väzby medzi produktmi teda výrazne neznížilo mieru, s akou
subjekty akceptovali zníženie ceny. Tento prekvapivý výsledok vysvetľujú tým, že aj
keď stôl a stolička patria do jednej kategórie produktov (nábytok), nie sú z rovnakej
základnej kategórie, t.j. stoly. Teda je možné, že táto kategorická väzba nebola dosť
silná.
V treťom experimente pridali k saku a kalkulačke do nákupného zoznamu ešte
súpravu farebných pier a šampón. Ceny pôvodných produktov, teda kalkulačky a saka
a zľava ostali nezmenené. V prvej verzii akceptovalo cenovú zľavu 52 % študentov,
v druhej verzii 46 % študentov. Rozdiel v odpovediach medzi dvoma verziami už nie je
vôbec výrazný. Výsledky sa nezhodujú s predpokladom využívania tematického účtu,
ale podporujú predpoklad využitia celkového účtu. Nákupný zoznam pravdepodobne
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posilnil vzťah medzi produktmi a prinútil posudzovať zníženie ceny kalkulačky
vzhľadom na celkové náklady.
Do zadania vo štvrtom experimente okrem cien saka a kalkulačky uviedli, že
subjekt má pri sebe v hotovosti presnú sumu, ktorú by mal pôvodne zaplatiť za oba
produkty, ostatné údaje z pôvodného problému boli rovnaké. Väčšina subjektov
akceptuje cenovú zľavu v oboch verziách problému, 67 % vo verzii s lacnejšou
kalkulačkou a 56 % vo verzii s drahšou kalkulačkou. Rozdiel medzi mierou s akou
subjekty akceptovali zľavu sa znížil na 11 %. Výsledok je zhodný s predpokladom
využívania celkového účtu. Zdôraznenie celkovej sumy, ktorú majú subjekty pri sebe,
ich prinúti rozmýšľať nad zľavou vzhľadom na celkové výdaje. Bonini a Rumiati však
ponúkajú aj iné vysvetlenie tohto výsledku. Subjekt môže predpokladať, že v daný deň
bude robiť aj niečo iné ako nakupovať, a preto si chce byť istý, že neutratí všetky
peniaze, ktoré pri sebe má za nákup kalkulačky a saka.
V poslednom experimente do zadania zahrnuli pripomienku, že sako si môžu
kúpiť aj v druhom obchode. Rozdiel medzi akceptovaním zľavy v prvej a druhej verzii
nie je žiaden, v obidvoch verziách 54 % študentov by využilo zľavu v druhom obchode.
Výsledok teda nepodporuje predpoklad využitia tematického účtu, ale celkového účtu.
Výsledky štúdie, ktorú uskutočnili Bonini a Rumiati potvrdzujú, že subjekty
využívajú tematické účty. Sú však situácie, kedy využívajú aj iné typy mentálnych
účtov, a to ak sú pôvodne plánované produkty zahrnuté do nákupného zoznamu, keď sú
zdôraznené celkové výdaje a ak im je pripomenuté, že si môžu v druhom obchode kúpiť
aj nezlacnený tovar.
Svoje zistenia Bonini a Rumiati potvrdili v neskoršej štúdii (2002), kde sa snažili
ukázať vplyv významovej väzby medzi produktmi na využívanie celkového mentálneho
účtu pri rozhodovaní sa. Táto väzba spôsobuje, že ľudia priraďujú zľavu k celkovej
očakávanej cene nákupu a nie iba k cene zlacneného produktu. Tento krát najprv
zisťovali, ako silno pociťujú subjekty vzťah medzi jednotlivými produktmi. Najsilnejší
vzťah uviedli medzi zjazdovými lyžami a bežkami, potom medzi zjazdovými lyžami
a lyžiarskym oblečením, nasledovali zjazdové lyže a tenisová raketa a najslabší vzťah
bol medzi zjazdovými lyžami a CD prehrávačom. Celkovo väčšina ľudí (54 %)
akceptovala zníženie ceny vo verzii s vyššou relatívnou úsporou a menšina (41 %) vo
verzii s nižšou relatívnou úsporou. Najviac ľudí (60 %) akceptovalo zľavu pri vyššej
relatívnej úspore a produktoch s najslabším významovým vzťahom. Tiež efekt zmeny
preferencii bol najvyšší (20 %). Pri významovo najsilnejšie súvisiacimi produktmi bol
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tento efekt najnižší (6 %). Tieto výsledky potvrdzujú zmenu z využívania tematického
účtu na celkový účet. Čím silnejší je vzťah medzi produktmi, tým menšia zmena
preferencii.
V ďalšom príklade spájali cieľové produkty, ktorými boli zjazdové lyže, tričko
a športové topánky, so slabo aj silno významovo prepojenými produktmi. Výsledky
ukázali, že efekt zmeny preferencií je prítomný vo všetkých verziách, pričom výraznejší
je pri menej navzájom súvisiacich produktoch. Táto zmena preferencií v akceptovaní
zľavy ako funkcie vnímaného vzťahu medzi produktmi nemôže byť vysvetľovaná
využívaním tematického účtu, pretože pomer hodnoty zľavy je rovnaký vo všetkých
prípadoch.

Bonini

a Rumiati

preto

zmenu preferencií

vysvetľujú

hypotézou

o významovom vzťahu medzi produktmi.
V ďalších prípadoch na podnietenie zmeny mentálneho účtu využívajú rôzne
vyjadrenia cenového formátu. V kontrolnom porovnávacom cenovom formáte je
prezentovaná bežná a zlacnená cena kalkulačky. V minimálnom porovnávacom
cenovom formáte je uvedená bežná cena kalkulačky a absolútna hodnota zľavy. Pre
obidva formáty bola vytvorená verzia s vysokou aj nízkou relatívnou úsporou. Celkovo
je prijatie zľavy väčšie (43 %) vo verzii s relatívne vyššou úsporou než v tej s relatívne
nižšou (21 %), čo potvrdzuje využívanie tematického účtu. Ako však predpokladali,
efekt zmeny preferencii je prítomný iba vo verzii s kontrolným formátom a vo verzii
s minimálnym formátom úplne vymizol. To ilustruje využívanie minimálneho
mentálneho účtu. Porovnávací formát teda ovplyvňuje vnímanie cenovej zľavy, ale iba
vo verzii s vyššou relatívnou úsporou, kde je prítomná zmena preferencií.
V poslednom prípade testovali, či použitie celkového porovnávacieho cenového
formátu zapríčiní, aby ľudia vnímali celkovú očakávanú cenu ako referenčnú cenu.
Kalkulačku a sako nahradili hodinkami a rádiom, ktoré bolo cieľovým produktom.
Využili tri cenové formáty, minimálny a kontrolný z predošlého prípadu a celkový,
v ktorom uviedli celkovú hodnotu bežných aj zlacnených cien. Opäť sa celkovo potvrdil
efekt zmeny preferencií z pôvodného problému Kahnemana a Tverskeho (60 % pri
relatívne vyššej, 45 % pri relatívne nižšej úspore akceptovalo zľavu). Rozdiel však bol
v jednotlivých formátoch. V kontrolnom formáte bol rozdiel zmeny preferencii 24 %,
v minimálnom 6 % a v celkovom iba 5 %. Celkovo klesla ochota prijať zľavu z 59 %
v kontrolnom na 47 % v celkovom a 46 % v minimálnom formáte. Tieto zmeny
preferencií nemôžu byť pripisované využívaniu tematického účtu. Zistenia naznačujú,
že vnímaný vzťah medzi produktmi a cenovým formátom ovplyvňujú to, či subjekt je
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ochotný prijať zľavu. Tieto efekty sú spôsobené zmenou používaného mentálneho účtu,
čo zmení aj referenčnú cenu.
Azar (2007) uvádza, že dôvodom takejto zmeny preferencií by mohol byť
transakčný úžitok, ktorý ľudia majú z „výhodnej kúpy“ a to ako výhodná je, posudzujú
na základe toho, aké percento ušetria vzhľadom na referenčnú cenu. Alebo by mohli
mať záporný úžitok z toho, že by platili nespravodlivú cenu, odvodenú od
percentuálneho rozdielu ceny medzi dvoma obchodmi.
Vo všetkých predchádzajúcich štúdiách bola subjektom položená otázka, či sú
ochotní cestovať, aby ušetrili konkrétnu sumu peňazí. Odpovede boli iba áno alebo nie,
a teda experimentátor mohol zistiť len či to, ako si subjekty cenia svoj čas, prevyšuje
hodnotu, ktorá im bola ponúknutá. Výsledky sú dané vo forme percent subjektov, ktorí
sú ochotní vynaložiť svoj čas, aby ušetrili danú sumu. To obmedzuje stanoviť aký
rozsah má vplyv ceny na ohodnotenie času. Podľa týchto štúdii sa ľudia správajú ako
keby svojmu času pripisovali väčšiu hodnotu s rastúcou cenou produktu. Nedá sa z nich
však určiť, aký veľký je vzťah medzi ohodnotením času a cenou produktu.
Azar (2011) uskutočnil experiment s odlišným dizajnom, ktorým sa pokúsil
vyvrátiť alternatívne vysvetlenia zmeny preferencií. Zaviedol pojem plné a čiastočné
relatívne uvažovanie, ktorými zmenu preferencií vysvetľuje. Tiež sa mu podarilo
kvantitatívne zistiť, ako rastúca cena ovplyvní hodnotenie času.
Experiment upravil tak, že subjekty mali sami určiť, pri akom znížení ceny by boli
ochotní cestovať do iného obchodu. Druhou zmenou je to, že Azar v experimente
používa deväť rôznych cien. Subjekty si mali predstaviť, že si chcú kúpiť daný produkt,
a bola im povedaná cena tohto produktu v obchode, v ktorom sa nachádzali. Následne
im bola položená otázka aká je maximálna suma, ktorú by boli ochotní zaplatiť za ten
istý produkt v inom obchode, do ktorého by im cesta trvala 20 minút. Rozdiel v týchto
cenách predstavuje hodnotu, ktorou si cenia 20 minút svojho času. Ak by sa v ich
správaní neprejavilo relatívne uvažovanie, hodnota 20 minút by mala byť naprieč
verziami s rôznymi cenami rovnaká. Hodnota, ktorú subjekty uvádzali však rapídne
stúpla z 1,88 dolára pri kúpe 3-dolárového pera na 454,81 dolárov pri kúpe
30 0000 dolárového auta. To potvrdilo jeho teóriu, že zmena preferencií je spôsobená
čiastočným relatívnym uvažovaním, teda že ľudia zvažujú nielen absolútny cenový
rozdiel, ale tiež relatívny, t.j. akú časť ceny produktu ušetria. Spotrebitelia tak vynaložia
väčšie úsilie na ušetrenie určitej absolútnej sumy, ak je cena produktu nižšia, pretože sa
relatívna úspora javí byť väčšia. Azar tiež zistil, že minimálny cenový rozdiel, kvôli
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ktorému sú ľudia ochotní cestovať do vzdialenejšieho obchodu, je rastúcou funkciou
ceny produktu, ktorý si chcú kúpiť. Ľudia sa v priemere správajú, ako keby hodnota ich
času bola približne úmerná druhej odmocnine ceny produktu.
Existujú však štúdie, v ktorých boli získané rozdielne výsledky. Drake
a Freedman (1993) uskutočnili dve štúdie, kde ukazujú, že množstvo peňazí a tiež
percento pôvodnej ceny, ktorá je znížená, ovplyvňujú rozhodnutie spotrebiteľa, či má
vynaložiť čas, aby ušetril. Prvá štúdia sa týkala iba malých percentuálnych hodnôt,
ktoré mohli subjekty ušetriť, konkrétne 1 % a 5 %. V týchto prípadoch ich rozhodnutia
ale neboli ovplyvnené tým, aké percento z pôvodnej ceny mohli ušetriť. Vplyv na to
malo absolútne množstvo peňazí, ktoré ušetrili. Na druhej strane, aj malá zmena
v percentách ovplyvnila vnímanie adekvátnosti úspory.
V druhej štúdii použili väčší rozsah percentuálnych hodnôt, 5 % a 25 %, hodnoty
výrobkov boli 100, 20 a 500 dolárov. Vytvorili štyri podmienky: (a) pôvodná cena
100 dolárov a zľava 25 %, (b) pôvodná cena 20 dolárov a zľava 25 %, (c) pôvodná cena
500 dolárov a zľava 5 %, (d) pôvodná cena 100 dolárov a zľava 5 %. Subjektom boli
prezentované pôvodné ceny, zľavy v percentách aj v absolútnych číslach a konečné
ceny. Obchody boli od seba vzdialené 20 minút cesty. V možnostiach s vyšším
percentom úspory 83 % subjektov by išlo do druhého obchodu, v možnostiach s nižšou
percentuálnou úsporou 53 %. Podobne, ak sa jednalo o väčšiu absolútnu hodnotu, 80 %
subjektov akceptovalo zľavu, pri nižšej absolútnej úspore 56 %. Najväčší podiel (91 %)
respondentov by si vybralo ísť do druhého obchodu v prípade väčšej percentuálnej aj
absolútnej zľavy. Naopak, najmenej (36 %) v prípade nižšej percentuálnej aj absolútnej
zľavy. Z výsledkov je vidieť, že percentuálna hodnota zľavy aj absolútna ušetrená suma
ovplyvňujú rozhodnutie subjektov.
Výsledky štúdií Drakea a Freedmana sa nezhodujú s predpokladmi Kahnemana
a Tverskeho o využívaní tematického mentálneho účtu, ale nie sú nekonzistentné
s prospektovou teóriou. Poukazujú na to, že je potrebné si uvedomiť, že ľudia rámcujú
rozhodnutia na niekoľkých úrovniach. Výsledky ukazujú, že sa jedná väčšinou o dve
úrovne, a to percentuálnu aj absolútnu zľavu.
Moon, Keasey a Duxbury (1999) prišli na to, že efekt relatívnej úspory nie je
prítomný, ak sa zvyšuje absolútna hodnota ušetrených peňazí. Subjektom prezentovali
v prvom experimente problém, v ktorom si mohli vybrať ísť do obchodu vzdialeného
10 alebo 30 minút cesty. Produktmi boli elektrický organizér a CD prehrávač, spolu za
340 libier. Absolútna úspora bola 5, 10 alebo 15 libier, čo predstavovalo dvanástinu,
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šestinu a tretinu pôvodnej ceny. Bolo teda vytvorených deväť verzií problému.
V druhom experimente navyše menili vzdialenosť obchodu s lacnejšími produktmi. Na
ušetrenie 10 libier bolo potrebné cestovať 40 minút, 60 minút, aby ušetrili 15 libier.
Výsledky ukázali, že s tým, ako sa zväčšovala absolútna suma ušetrených peňazí,
výrazne sa zvyšoval aj pomer tých, ktorí by chceli ušetriť túto sumu. Tento efekt bol
však prítomný iba pri malej relatívnej úspore. To znamená, že nielen absolútna hodnota
úspory je podstatná, ale aj relatívna. Pri absolútnej úspore 5 a 10 libier sa výrazne zvýšil
pomer subjektov ochotných cestovať navyše s tým, ako rástla relatívna úspora. Tieto
zistenia sú v súlade s teóriou využívania tematických účtov. Pri zvýšení absolútnej
úspory z 10 na 15 libier však nie je prítomný význačný rozdiel v pomere osôb, ktoré by
boli ochotné cestovať do vzdialenejšieho obchodu s tým ako sa mení relatívna úspora
z jednej dvanástiny na jednu tretinu. Efekt mentálneho účtovníctva sa vytratil. Zvýšenie
času, ktoré by bolo potrebné vynaložiť na ušetrenie peňazí v pomere k absolútnej úspore
spôsobilo pokles počtu osôb ochotných cestovať.
Výsledky ich štúdií teda ukázali, že pre malé absolútne úspory ochota subjektov
cestovať rastie s tým, ako rastie relatívna úspora vzhľadom na pôvodnú cenu produktu.
Je to v súlade s výsledkami predošlých štúdií a podporuje to využívanie tematického
účtovníctva. Efekt mentálneho účtovania však nebol potvrdený, keď absolútna úspora
narástla nad určitú hranicu. Vysvetlením môže byť, že s tým ako rastie absolútna
hodnota úspory, ľudia budú ochotnejší cestovať, bez ohľadu na to, akú časť ceny
produktu táto úspora predstavuje.

4.3. Vyhodnotenie dotazníka
DIZAJN EXPERIMENTU
Vo svojom zadaní som nahradila sako a kalkulačku z pôvodného problému
mobilným telefónom a fotoaparátom. Tieto produkty spadajú do kategórie elektroniky,
teda je veľmi pravdepodobné, že sa dajú kúpiť v jednom obchode, a teda subjekty
nemajú dôvod predpokladať, že ak by sa rozhodli ísť do iného obchodu, aby si kúpili
lacnejší produkt, tak by prišli o možnosť kúpiť oba. Na trhu tiež existuje veľká škála
rôznych druhov s odlišnou kvalitou, čo umožňuje široké rozpätie cien. Ceny som
stanovila na 10 000 Kč a 1 500 Kč, resp. 400 Eur a 60 Eur, zľava bola 375 Kč, resp.
15 Eur. Namiesto jazdy som zvolila 15 minút chôdze, aby tak respondenti neboli
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ovplyvnení tým, že by zvažovali dodatočné náklady na dopravu (benzín, cestovný
lístok).

OTÁZKY
Verzia 1
Predstavte si, že sa chystáte kúpiť si nový fotoaparát za 10 000 Kč/400 Eur a nový
mobilný telefón za 1 500 Kč/60 Eur. Predavač v obchode s elektronikou vám povie, že
v ich inej predajni, ktorá sa nachádza asi 15 minút chôdze majú ten istý mobilný telefón
za 1 125 Kč/45 Eur. Išli by ste do tohto druhého obchodu?

Verzia 2
Predstavte si, že sa chystáte kúpiť si nový fotoaparát za 1 500 Kč/60 Eur a nový
mobilný telefón za 10 000 Kč/400 Eur. Predavač v obchode s elektronikou vám povie,
že v ich inej predajni, ktorá sa nachádza asi 15 minút chôdze majú ten istý mobilný
telefón za 9 625 Kč/385 Eur. Išli by ste do tohto druhého obchodu?

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O

VZORKE RESPONDENTOV

Prieskum som uskutočnila v Českej republike, na Slovensku a v Rakúsku. Vzorku
tvorí náhodne vybraných 120 ľudí, z každej krajiny po 40. Respondentom bol osobne
predložený dotazník prispôsobený pre konkrétnu krajinu. V dotazníku som zisťovala
nasledovné údaje: vek, pohlavie, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, oblasť, v ktorej toto
vzdelanie dosiahli alebo v ktorej študujú a v akom pracovnom vzťahu sa nachádzajú. Na
základe týchto údajov môžeme vidieť, že výskumná vzorka je rôznorodá. Aj keď
zastúpenie jednotlivých kategórií nie je rovnomerné, vzorka je reprezentatívnejšia, než
tie, na ktorých bol v minulosti uskutočnený výskum, pretože sa jednalo zväčša
o vysokoškolských študentov.
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Tabuľka 1: Rozdelenie respondentov podľa pohlavia (Zdroj: vlastný)
Počet respondentov
Pohlavie
Muž
Žena

Verzia 1
36
24

Verzia 2
33
27

Tabuľka 2: Rozdelenie respondentov podľa veku (Zdroj: vlastný)
Počet respondentov
Vek
do 26
27 - 39
40 - 59
nad 60

Verzia 1
27
15
11
7

Verzia 2
28
13
10
9

Tabuľka 3: Rozdelenie respondentov podľa dosiahnutého vzdelania (Zdroj: vlastný)
Počet respondentov
Dosiahnuté vzdelanie
základné
stredoškolské
vysokoškolské

Verzia 1
11
22
27

Verzia 2
7
30
23

Tabuľka 4: Rozdelenie respondentov podľa oblasti vzdelania (Zdroj: vlastný)
Počet respondentov
Vzdelanie v oblasti
technické zameranie
prírodné vedy
humanitné / sociálne vedy
iné

Verzia 1
11
9
17
23

Verzia 2
4
9
18
29

Tabuľka 5: Rozdelenie respondentov podľa pracovných skúseností (Zdroj: vlastný)
Počet respondentov
Pracovný status
študent
nezamestnaný
zamestnaný
dôchodca

Verzia 1
24
6
25
5

Verzia 2
25
4
27
4
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VÝSLEDKY
Tabuľka 6: Odpovede respondentov (Zdroj: vlastný)
Verzia 1
Pohlavie
muž
žena
Vek
do 26
27 - 39
40 - 59
nad 60
Dosiahnuté vzdelanie
základné
stredoškolské
vysokoškolské
Vzdelanie/štúdium v
oblasti
technické zameranie
prírodné vedy
humanitné/ sociálne
zameranie
iné
Pracovné skúsenosti
študent
nezamestnaný
zamestnaný
dôchodca
Spolu

Verzia 2
ÁNO

ÁNO

NIE

27 (75%)
18 (75%)

9
6

20 (61%)
11 (41%)

13
16

19 (70%)
11 (73%)
9 (82%)
6 (86%)

8
4
2
1

20 (71%)
3 (23%)
5 (50%)
3 (33%)

8
10
5
6

8 (73%)
16 (73%)
21 (78%)

3
6
6

3 (43%)
16 (53%)
12 (52%)

4
14
11

8 (73%)
7 (78%)
12 (71%)
18 (78%)

3
2
5
5

1 (25%)
4 (44%)
16 (89%)
10 (34%)

3
5
2
19

16 (67%)
5 (83%)
20 (80%)
4 (80%)
45

8
1
5
1
15

20 (80%)
3 (75%)
5 (19%)
3 (75%)
31

5
1
22
1
29

NIE

Tabuľka 6 zobrazuje výsledky, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých krajín
a kategórií. Ak najprv porovnáme celkové výsledky nerozlišujúc krajiny, vidíme, že
v prvej verzii by bolo ochotných ísť do iného obchodu 75 % respondentov, zatiaľ čo
v druhej 52 %. Efekt zmeny preferencií je prítomný (23 %). Nie je však taký výrazný
ako zaznamenali Kahneman a Tversky (39 %) V obidvoch verziách viac ako polovica
opýtaných prijala zľavu. Možný vplyv na to mohlo mať zvolenie produktov spadajúcich
do rovnakej kategórie, čo naznačuje, že v obchode, kde je ponúknutá zľava je možné
zakúpiť oba. Tiež vzdialenosť 15 minút chôdze je prijateľnejšia ako jazda 20 minút.
Vo verzii s lacnejším mobilným telefónom rozdiel v odpovediach medzi mužmi
a ženami nebol, 75 % z nich na otázku odpovedalo áno. V druhej verzii sa zmenili
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preferencie aj u mužov (61 %) aj u žien (41 %), u žien je však táto zmena výrazne
väčšia (34 %) než u mužov (14 %).
Pri porovnaní z hľadiska veku tiež vidíme vo všetkých kategóriách výrazne
vysoké podiely opýtaných, ktorí si vybrali kúpiť výrobok so zľavou v prvej verzii
a podstatne menej ich bolo v druhej verzii problému. Najväčšia zmena preferencií bola
zaznamenaná u ľudí nad 60 rokov (rozdiel je 53 %). Tento výsledok však môže byť
ovplyvnený malým počtom respondentov z tejto kategórie. Výnimku ale tvoria osoby
do 26 rokov, u ktorých sa dokonca zvýšila, hoci len o 1 %, ochota kúpiť si lacnejší
výrobok vo verzií s drahším mobilným telefónom. Rovnako, aj keď tento krát
výraznejšie (13 %), sa takto nepredpokladane zmenili preferencie aj u študentov. Zo
67 % v prvej verzii sa ochota ísť do druhého obchodu zvýšila na 80 %. To, že sa takýto
jav vyskytol aj u študentov aj u osôb do 26 rokov je pravdepodobne zapríčinené tým, že
väčšina ľudí do 26 sú študenti. Otázne je prečo zmena nastala opačným smerom, ako by
sa predpokladalo. Dôvodom by mohol byť fakt, na ktorý prišli Moon, Keasey
a Duxbury (1999), a to, že od určitej absolútnej hodnoty zľavy už ľudia neberú do
úvahy relatívne zlacnenie vzhľadom k cene produktu. Pre študentov, resp. ľudí do 26
rokov, u ktorých sa dá predpokladať, že nemajú pravidelný príjem, a teda majú pre nich
peniaze väčšiu hodnotu, je 375 Kč/15 Eur nad takouto hranicou, a preto ich chcú
ušetriť aj pri vyššej cene mobilného telefónu.
Odpovede sa v závislosti od pracovného statusu v ostatných kategóriách
neodlišujú v prvej verzii otázky. Tiež môžeme vidieť pokles odpovedí áno v druhej
verzii otázky, najvýraznejšie u zamestnaných osôb, z 80 % na 19 %.
Pri rozdelení podľa dosiahnutého vzdelania nie sú zaznamenané výrazné
odlišnosti medzi jednotlivými kategóriami. V každej došlo k zmene preferencií, u osôb
s ukončeným iba základným vzdelaním o niečo viac ako u ostatných.
Výrazné rozdiely v prvej verzii otázky sa nevyskytujú ani z hľadiska odboru
štúdia alebo vzdelania. V druhej verzii je však pozorovaný nárast odpovedí áno
u humanitne alebo sociálne zameraných respondentov, až 89 % by sa rozhodlo ísť si
kúpiť lacnejší mobilný telefón aj pri jeho vyššej cene. Najvýraznejšie poklesol pomer
odpovedí áno u ľudí s technickým zameraním (o 48 %).
Získané výsledky ukazujú, že vo väčšine prípadov sa prejavuje efekt zmeny
preferencií, ktorý zaznamenali Kahneman a Tversky. Jeho vysvetlením by mohlo byť
využívanie tematického účtu, ale tiež hodnotenie vynaloženého času vzhľadom na
celkovú minutú sumu. Výsledky by mohli byť ovplyvnené aj výberom produktov, ktoré
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spadajú do rovnakej kategórie. Celkovo vyššie podiely odpovedí áno môžu byť
zapríčinené tým, že namiesto 20 minút jazdy je zadaných 15 minút chôdze, a teda
subjekty nemusia zvažovať dodatočné náklady na cestu. Je nutné podotknúť, že aj keď
bola vzorka respondentov rôznorodejšia, nebola natoľko veľká, a jednotlivé kategórie
neboli rovnomerne zastúpené, aby sa výsledky dali všeobecnejšie generalizovať. Na
väčšie zovšeobecnenie a potvrdenie výsledkov by bolo vhodné v budúcnosti vykonať
rozsiahlejší výskum a podrobnejšiu analýzu.
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Záver
Behaviorálna ekonómia v posledných rokoch vzbudzuje čoraz väčšiu pozornosť
medzi verejnosťou. Výsledky jej výskumov a zistení pomáhajú nielen vysvetliť
anomálie a odchýlky od klasickej ekonomickej teórie, ktoré boli doposiaľ opomínané,
ale využívajú sa aj v praktickom živote.
Táto práca definuje behaviorálnu ekonómiu, ako je chápaná rôznymi autormi.
Opisuje históriu jej vzniku od dôb Adama Smitha, ktorý v svojich spisoch zdôrazňuje
úlohu psychológie pri štúdiu procesov rozhodovania sa a ktorého diela sú predzvesťou
vzniku behaviorálnej ekonómie. Ďalšími významnými osobami, ktorí sa zaslúžili o jej
rozvoj sú Daniel Kahneman a Amos Tversky, psychológovia, ktorých prospektová
teória podáva základ pre teóriu rozhodovania sa. Na tom, že sa behaviorálna ekonómia
dostala do povedomia ostatných vedcov a zaradila sa medzi rešpektované vedy mal
podiel aj Richard Thaler, ktorý svojím článkom Mental accounting and consumer
choice priniesol nový model správania sa jednotlivca, ktorý počíta s odchýlkami od
racionálneho správania sa.
Ďalej sú tu rozdelené a popísané metódy, ktoré v rámci svojho výskumu
behaviorálna ekonómia využíva. Najčastejšie sú to laboratórne experimenty, ktoré ale
podliehajú veľkej kritike kvôli nízkej reprezentatívnosti výskumných vzoriek, čo
neumožňuje väčšiu generalizáciu zistených výsledkov. V posledných rokoch sa čoraz
populárnejším stáva využívanie metód neurovedy, ktorá zaznamenáva aktivitu ľudského
mozgu pri tom, ako človek vykonáva rôzne úlohy.
Samostatná kapitola bola venovaná konceptu racionality. Jej definovanie nie je
jednoznačné, pretože ako v klasickej ekonómií, rovnako aj v rámci behaviorálnej ju
rôzni autori ponímajú rozdielne. Všeobecne ale platia zásady, ako napríklad stálosť
preferencií, maximalizácia úžitku alebo konzistentnosť rozhodnutí, na ktorých sa
zhodne väčšina. Zvýšená pozornosť je venovaná iracionalite vo vnímaní peňazí
a mentálnemu účtovníctvu, ktoré ju spôsobuje. To, že ľudia svoje výdaje a príjmy
zatrieďujú do špecifických účtov, ktoré následne ohodnocujú, má za následok odchýlky
od racionality, ktoré sa prejavujú pri rozhodovaní.
Na ilustráciu iracionality vo vnímaní peňazí je opísaný jeden z najznámejších
príkladov Kahnemana a Tverskeho, problém so sakom a kalkulačkou, a štúdie, ktoré ho
od jeho uvedenia mnoho krát replikovali. Väčšina zistení, na ktoré v nich autori prišli sa
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zhoduje s výsledkami, ktoré boli získané v pôvodnom probléme, a to, že viac ľudí je
ochotných cestovať do vzdialenejšieho obchodu, aby si kúpilo zlacnený tovar, čím je
pomer hodnoty zľavy a pôvodnej ceny produktu vyšší. Ponúkajú sa vysvetlenia efektu,
ktorý spôsobuje zmenu preferencií. Kahneman a Tversky ho zdôvodňujú využívaním
tematického mentálneho účtu. Bonini a Rumiati však prišli na to, že sú situácie,
v ktorých ľudia využívajú aj iné než tematické účty, a to napríklad, ak je zdôraznená
možnosť nákupu oboch produktov v obchode, kde je jeden z nich zlacnený.
Prezentované boli aj štúdie, ktorých výsledky sa odlišovali od výsledkov Kahnemana
a Tverskeho. Drake a Freedman prišli na to, že rozhodnutia spotrebiteľov ovplyvňujú
percentuálne a tiež absolútne hodnoty zľavy. Moon, Keasey a Duxbury zasa zistili, že
existuje hranica absolútnej hodnoty zľavy, od ktorej už nie je braná do úvahy relatívna
úspora.
Nakoniec je opísaný prevedený prieskum, ktorý potvrdil prítomnosť efektu zmeny
preferencií. Jeho celkové výsledky sú zhodné s výsledkami Kahnemana a Tverskeho
a potvrdzujú využívanie tematických účtov pri rozhodovaní sa spotrebiteľov.
Behaviorálna ekonómia poskytuje mnohé praktické zistenia využiteľné v bežnom
živote. Vďaka tomu, že si človek uvedomí svoje neracionálne správanie, môže svoje
chyby napraviť a za ináč rovnakých podmienok dosiahnuť vyšší úžitok zo svojich
rozhodnutí. Je potrebné, aby sa pôsobnosť behaviorálnej ekonómie naďalej rozširovala
a aby sa výsledky jej zistení dostávali do všeobecného povedomia, pretože môže
pomôcť vysvetliť mnohé anomálie, ktoré boli doteraz zanedbávané.
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Prílohy
Príloha č. 1: Rozdelenie respondentov podľa pohlavia na Slovensku (tabuľka)
(Zdroj: vlastný)
Počet respondentov
Pohlavie
Muž
Žena

Verzia 1
10
10

Verzia 2
9
11

Príloha č. 2: Rozdelenie respondentov podľa veku na Slovensku (tabuľka)
(Zdroj: vlastný)
Počet respondentov
Vek
do 26
27 - 39
40 - 59
nad 60

Verzia 1
8
4
4
4

Verzia 2
9
4
4
3

Príloha č.3: Rozdelenie respondentov podľa dosiahnutého vzdelania na Slovensku
(tabuľka)
(Zdroj: vlastný)
Dosiahnuté vzdelanie
základné
stredoškolské
vysokoškolské

Verzia 1
8
7
5

Počet respondentov
Verzia 2
4
11
5

Príloha č. 4: Rozdelenie respondentov podľa oblasti vzdelania na Slovensku (tabuľka)
(Zdroj: vlastný)
Vzdelanie v oblasti
technické zameranie
prírodné vedy
humanitné / sociálne vedy
iné

Verzia 1
5
3
3
9

Počet respondentov
Verzia 2
2
4
2
12
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Príloha č. 5:Rozdelenie respondentov podľa pracovných skúseností na Slovensku
(tabuľka)
(Zdroj: vlastný)
Pracovný status
študent
nezamestnaný
zamestnaný
dôchodca

Verzia 1
7
3
7
3

Počet respondentov
Verzia 2
8
2
8
2

Príloha č. 6: Odpovede respondentov na Slovensku (tabuľka)
(Zdroj: vlastný)
Verzia 1
ÁNO
NIE
Pohlavie




Verzia 2
ÁNO
NIE

muž
žena

8(80%)
7(70%)

2
3

7(78%)
5(45%)

2
6

 do 26
 27 - 39
 40 - 59
 nad 60
Dosiahnuté vzdelanie
 základné
 stredoškolské
 vysokoškolské
Vzdelanie v oblasti/štúdium v oblasti
 technické zameranie
 prírodné vedy
 humanitné/ sociálne
zameranie
 iné
Pracovné skúsenosti
 študent
 nezamestnaný
 zamestnaný
 dôchodca
Spolu

5(63%)
3(75%)
4(100%)
3(75%)

3
1
0
1

6(67%)
1(25%)
3(75%)
2(67%)

3
3
1
1

6(75%)
5(71%)
4(80%)

2
2
1

3(75%)
7(64%)
2(40%)

1
4
3

4(80%)
2(67%)
2(67%)
7(78%)

1
1
1
2

1(50%)
2(50%)
2(100%)
7(58%)

1
2
0
5

4(57%)
3(100%)
6(86%)
2(67%)
15

3
0
1
1
5

6(75%)
2(100%)
2(25%)
2(100%)
12

2
0
6
0
8

Vek
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Príloha č. 7: Rozdelenie respondentov podľa pohlavia v Českej republike (tabuľka)
(Zdroj: vlastný)
Počet respondentov
Pohlavie
Muž
Žena

Verzia 1
12
8

Verzia 2
11
9

Príloha č. 8: Rozdelenie respondentov podľa veku v Českej republike (tabuľka)
(Zdroj: vlastný)
Počet respondentov
Vek
do 26
27 - 39
40 - 59
nad 60

Verzia 1
8
6
4
2

Verzia 2
8
4
5
3

Príloha č. 9: Rozdelenie respondentov podľa dosiahnutého vzdelania v Českej republike
(tabuľka)
(Zdroj: vlastný)
Dosiahnuté vzdelanie
základné
stredoškolské
vysokoškolské

Verzia 1
1
8
11

Počet respondentov
Verzia 2
2
9
9

Príloha č. 10: Rozdelenie respondentov podľa oblasti vzdelania v Českej republike
(tabuľka)
(Zdroj: vlastný)
Vzdelanie v oblasti
technické zameranie
prírodné vedy
humanitné / sociálne vedy
iné

Verzia 1
5
4
5
6

Počet respondentov
Verzia 2
1
3
6
10
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Príloha č. 11: Rozdelenie respondentov podľa pracovných skúseností v Českej republike
(tabuľka)
(Zdroj: vlastný)
Pracovný status
študent
nezamestnaný
zamestnaný
dôchodca

Verzia 1
7
2
9
2

Počet respondentov
Verzia 2
8
1
10
1

Príloha č. 12: Odpovede respondentov v Českej republike (tabuľka)
(Zdroj: vlastný)
Verzia 1
ÁNO
NIE
Pohlavie




Verzia 2
ÁNO
NIE

muž
žena

8(67%)
6(75%)

4
2

6(55%)
2(22%)

5
7

 do 26
 27 - 39
 40 - 59
 nad 60
Dosiahnuté vzdelanie
 základné
 stredoškolské
 vysokoškolské
Vzdelanie v oblasti/štúdium v oblasti
 technické zameranie
 prírodné vedy
 humanitné/ sociálne
zameranie
 iné
Pracovné skúsenosti
 študent
 nezamestnaný
 zamestnaný
 dôchodca
Spolu

6(75%)
4(67%)
2(50%)
2(100%)

2
2
2
0

6(75%)
1(25%)
1(20%)
0(0%)

2
3
4
3

0(0%)
5(63%)
9(82%)

1
3
2

0(0%)
3(33%)
5(56%)

2
6
4

3(60%)
3(75%)
4(80%)
4(67%)

2
1
1
2

0(0%)
1(33%)
5(83%)
2(20%)

1
2
1
8

5(71%)
1(50%)
6(67%)
2(100%)
14

2
1
3
0
6

6(75%)
1(100%)
1(10%)
0(0%)
8

2
0
9
1
12

Vek
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Príloha č. 13: Rozdelenie respondentov podľa pohlavia v Rakúsku (tabuľka)
(Zdroj: vlastný)
Počet respondentov
Pohlavie
Muž
Žena

Verzia 1
14
6

Verzia 2
13
7

Príloha č. 14: Rozdelenie respondentov podľa veku v Rakúsku (tabuľka)
(Zdroj: vlastný)
Počet respondentov
Vek
do 26
27 - 39
40 - 59
nad 60

Verzia 1
11
5
3
1

Verzia 2
11
5
1
3

Príloha č. 15: Rozdelenie respondentov podľa dosiahnutého vzdelania v Rakúsku
(tabuľka)
(Zdroj: vlastný)
Dosiahnuté vzdelanie
základné
stredoškolské
vysokoškolské

Verzia 1
2
7
11

Počet respondentov
Verzia 2
1
10
9

Príloha č. 16: Rozdelenie respondentov podľa oblasti vzdelania v Rakúsku (tabuľka)
(Zdroj: vlastný)
Vzdelanie v oblasti
technické zameranie
prírodné vedy
humanitné / sociálne vedy
iné

Verzia 1
1
2
9
8

Počet respondentov
Verzia 2
1
2
10
7
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Príloha č. 17: Rozdelenie respondentov podľa pracovných skúseností v Rakúsku
(tabuľka)
(Zdroj: vlastný)
Pracovný status
študent
nezamestnaný
zamestnaný
dôchodca

Verzia 1
10
1
9
0

Počet respondentov
Verzia 2
9
1
9
1

Príloha č.18: Odpovede respondentov v Rakúsku (tabuľka)
(Zdroj: vlastný)
Verzia 1
ÁNO
NIE
Pohlavie




Verzia 2
ÁNO
NIE

muž
žena

11(79%)
5(83%)

3
1

7(54%)
4(57%)

6
3

 do 26
 27 - 39
 40 - 59
 nad 60
Dosiahnuté vzdelanie
 základné
 stredoškolské
 vysokoškolské
Vzdelanie v oblasti/štúdium v oblasti
 technické zameranie
 prírodné vedy
 humanitné/ sociálne
zameranie
 iné
Pracovné skúsenosti
 študent
 nezamestnaný
 zamestnaný
 dôchodca
Spolu

8(73%)
4(80%)
3(100%)
1(100%)

3
1
0
0

8(73%)
1(20%)
1(100%)
1(33%)

3
4
0
2

2(100%)
6(86%)
8(73%)

0
1
3

0(0%)
6(60%)
5(56%)

1
4
4

1(100%)
2(100%)
6(67%)
7(88%)

0
0
3
1

0(0%)
1(50%)
9(90%)
1(14%)

1
1
1
6

7(70%)
1(100%)
8(89%)
0
16

3
0
1
0
4

8(89%)
0(0%)
2(22%)
1(100%)
11

1
1
7
0
9

Vek
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