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1. Úvod

Experimentálna ekonómia patrí k najprogresívnej²ím metódam posledných rokov.
Zaoberá sa ²irokou ²kálou ekonomických problémov, na ktoré sa snaºí pozera´ cez
optiku experimentálnych metód. Posúva ekonómiu za hranice teórie, veri�kuje jej
závery, dokonca do nej vná²a prvky iných vied, napr. psychológie. Medzi hlavné ob-
lasti jej záujmu patria trhy, hry, rozhodovanie, obchodovanie, aukcie, koordinácia,
sociálne preferencie, u£enie sa at¤. K experimentom, skúmajúcim výber stratégie
subjektov pri rozhodovaní, patrí aj problém h©adania zamestnania. Práve uvedenej
problematike sme sa venovali v na²ej práci. V centre ná²ho záujmu bolo rozhodovanie
sa agentov, £i mzdu akceptova´, alebo nie. Zaujímalo nás, aké aspekty vplývajú na
vý²ku akceptovanej mzdy a d¨ºku h©adania práce. Poloºili sme si dve základné otázky.
Po prvé, aký vplyv na rozhodovanie pri h©adaní práce má informácia? Po druhé, je
ovplyv¬ované rozhodovanie pri (ne)akceptovaní ponuky nastavením nákladov?

V na²ej dizerta£nej práci sme sa venovali experimentom s ekonomickými
princípmi so zameraním sa na problém h©adania zamestnania z poh©adu experimen-
tálnej ekonómie. Hlavnými cie©mi na²ej práce bolo zanalyzova´ experimenty, ktoré sa
danou problematikou uº skôr zaoberali, formulova´ vlastné hypotézy, pripravi´ a usku-
to£ni´ experimenat a overi´ platnos´ hypotéz. Prvá £as´ práce poskytuje preh©ad spo-
mínaných experimentov. �aºisková £as´ práce sa týka ná²ho vlastného experimentu,
ktorého výstup sme pouºili na overenie teóriou a intuíciou podloºených hypotéz. Na
záver dizerta£nej práce sme uviedli aj pilotné experimenty, ktoré sa uskuto£nili v New
Zealand Experimental Economics Laboratory.
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2. Ciele dizerta£nej práce

Zámerom na²ej práce bolo prinies´ komplexný poh©ad na tému h©adania zamestnania
cez optiku experimentálnej ekonómie. Vytý£ili sme si pri tom hlavné ciele:

? Zosumarizova´ v²etky doteraj²ie experimenty, ktoré sa zaoberajú h©adaním práce

∗ zanalyzova´ rozpracovanos´ problematiky h©adania práce zo v²eobecného uhla
poh©adu

∗ podrobne preskúma´ experimenty a ich závery s tématikou informácií a ná-
kladov

? Odhali´ vplyv úplnej, ºiadnej a £iasto£nej informácie na rozhodovanie sa agentov
v experimentálnom prostredí

∗ Formulova´ hypotézy v súlade s teóriou a v prípadoch, pri ktorých neexistuje
teória, vlastnou intuíciou

∗ Pripravi´ a uskuto£ni´ vlastný experiment

∗ Potvrdi´ platnos´ hypotéz

? Odhali´ vplyv nákladovej funkcie na rozhodovanie sa agentov v experimentálnom
prostredí

∗ Odhali´, ktorá nákladová funkcia (kon²tantná, neklesajúca, sank£ná) má vä£²í
vplyv na vý²ku akceptovanej mzdy a d¨ºku h©adania

∗ Formulova´ hypotézy v súlade s teóriou a v prípadoch, pri ktorých neexistuje
teória, vlastnou intuíciou

∗ Pripravi´ a uskuto£ni´ vlastný experiment

∗ Potvrdi´ platnos´ hypotéz

V na²ej práci sme sa snaºilo nájs´ odpovede na otázku vplyvu informácie,
resp. nákladov na rozhodovanie o prijatí ponuky. Pokúsili sme sa na problém pozrie´
pomocou experimentálnej ekonómie. Na²a snaha bola prinies´ komplexný poh©ad na
tému a spoji´ poznatky zo star²ích experimentov s vlastnými prvkami. Veríme, ºe sa
nám to aspo¬ £iasto£ne podarilo.
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3. Dosiahnuté výsledky

V na²ej práci sme zaoberali h©adaním zamestnania a charakteristikám, ktoré ovplyv-
¬uje správanie sa agentov. Zamerali sme sa na dve oblasti: 1. vplyv informácií a ich
kvality, 2. vplyv nákladových funkcií na rozhodovanie.

3.1 Vplyv kvality informácií na rozhodovanie

Pri analyzovaní vplyvu informácií na správanie sa agentov nás zaujímalo, £i rôzna
úrove¬ informácie vedie k signi�kantným rozdielom. Zamerali sme sa pritom na sub-
jekty s úplnou informáciou, so ºiadnou informáciou a s dvomi rôznymi formuláciami
£iasto£nej informácie.

3.1.1 Hypotézy

Pri formulovaní hypotéz sme vychádzali z teórie, ktorá sa danou problematikou za-
oberá, a z vlastnej intuície. V prípade informovanosti a neinformovanosti teória ho-
vorí, v akom vz´ahu by mali by´ rezerva£né mzdy, príp. doby h©adania. Pod©a Kohna
a Shavella ([13]) by malo plati´, ºe v prípade neznámej distribúcie by mala by´ re-
zerva£na mzda minimálne tak ve©ká ako rezerva£ná mzda pri známej distribúcii. Na
základe toho sme formulovali hypotézu 1:

Hypotéza 1

Agenti bez informácie o rozdelení, z ktorého sa mzdy generujú, akceptujú minimálne
tak vysokú mzdu ako agenti, ktorí majú úplnu informáciu o rozdelení miezd.

Rovnako by malo pod©a teórie plati´, ºe h©adanie práce v prípade neznámej dis-
tribu£nej funkcie by malo by´ dlh²ie ako v prípade známej distribúcie. Na to sme
nadviazali nasledujúcou hypotézou.

Hypotéza 2

Agenti bez informácie o rozdelení, z ktorého sa mzdy generujú, h©adajú dlh²ie neº
agenti, ktorí majú úplnú informáciu o rozdelení miezd.

Pri formulovaní ¤al²ej hypotézy sa nebolo moºné oprie´ o teóriu. Tá hovorí len o
informovanosti a neinformovanosti, ale nie o tom, ako a £i sa zmení správanie, ke¤ sa
agentom poskytne parciálna informácia. Vychádzali sme preto z vlastnej intuície. Ak
sme mali na jednej strane úplnú informáciu a na druhej strane ºiadnu informáciu o
distribúcii, £iasto£ná informácia je ur£ity kompromis. Rezerva£ná mzda a doba h©a-
dania by sa mali preto nachádza´ niekde medzi týmito dvomi situáciami. Rovnako
sme o£akávali, ºe nezáleºalo na tom, akým spôsobom sme túto informáciu podali.
Predpokladali sme, ºe rezerva£ná mzda i doba h©adania by nemali by´ signi�kantne
odli²né. To nás viedlo k nasledujúcim ²tyrom hypotézam.
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Hypotéza 3

Agenti s £iastkovou informáciou o rozdelení, z ktorého sa mzdy generujú, akceptujú
minimálne tak ve©kú mzdu ako agenti s úplnou informáciou a maximálne tak ve©kú
mzdu ako agenti bez informácie.

Hypotéza 4

Agenti s £iastkovou informáciou o rozdelení, z ktorého sa mzdy generujú, h©adajú
dlh²ie ako agenti s úplnou informáciou a krat²ie ako agenti bez informácie.

Hypotéza 5

Formulácia podania £iasto£nej informácie nemá vplyv na vý²ky prijatej mzdy.

Hypotéza 6

Formulácia podania £iasto£nej informácie nemá vplyv na d¨ºku h©adania.

3.1.2 Priebeh experimentu

Na overenie na²ich hypotéz sme sa rozhodli vykona´ experiment. Experiment sa
uskuto£nil na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v
Bratislave. Bol realizovaný elektronicky prostredníctvom aplikácie, ktorú na základe
ná²ho zadania vytvorili ²tudenti aplikovanej informatiky v rámci ro£níkového pro-
jektu. Experimentu sa zú£astnilo 139 ²tudentov prvého ro£níka bakalarského ²túdia
²tudíjnych programov Finan£ná a ekonomická matematika, Poistná matematika, Ma-
naºérska matematika a prvého ro£níka magisterského ²túdia programu Finan£ná a
ekonomická matematika. Experiment prebiehal v po£íta£ovej u£ebni v dvoch ter-
mínoch - prvý termín bol ur£ený pre prvákov bakalárskeho ²túdia a druhý bol pre
prvákov magisterského ²túdia. �tudenti boli rozdelení do 4 skupín. Prvá skupina mala
pracovný názov Absolvent a tvorilo ju 35 ²tudentov. Druhú pracovnú skupinu sme
nazvali Denná tla£ a mala 37 £lenov. Tretia skupina bola Opýtam sa známeho s 30
ú£astníkmi. Posledná skupina �tatistik mala 36 ú£astníkov. Experiment bol zloºený
zo 7 úloh. Prvá úloha sa týkala práve vplyvu informácie na rozhodovanie, ostatných 6
úloh súviselo s nákladmi pri h©adaní zamestnania. Poradie týchto 6 úloh bolo ur£ené
pre kaºdú skupinu náhodne.

Pri vytváraní experimentu sme vychádzali z prác autorov Schotter a kol.
([3], [19], [20]), av²ak na²ou snahou bolo, aby prostredie bolo £o moºno najjedno-
duch²ie a efektívne. Pod efektívnos´ou máme na mysli upriamenie na²ej pozornosti
na cie©, teda na vplyv informácie. Experimentálne prostredie bolo charakterizované
ponukou miezd, nákladmi na h©adanie práce a dobou h©adania práce. Mzda bola ge-
nerovaná z normálneho rozdelenia so strednou hodnotou 60 a disperziou 225, pri£om
bolo o²etrené, aby sa negenerovali záporné hodnoty. Náklady boli náhodne genero-
vané £ísla z mnoºiny {0, 1, 2, 3, 4, 5}. Normálne rozdelenie, z ktorého ponuky miezd
pochádzali, pomerne dobre odzrkadluje realitu. V skuto£nosti sú mzdy rovnako kon-
centrované okolo istej hodnoty a nízke a vysoké ponuky sú ojedinelé. Na opa£nej
strane, ke¤ºe sme potrebovali docieli´ �neinformovanos´� jednej vzorky, museli sme
zmeni´ parametre strednej hodnoty a disperzie tak, aby sa ú£astníci odosobnili od
reality. Parametre nákladov sme stanovili tak, aby náklady nepresiahli 10% prie-
mernej mzdy. Toto obmedzenie nám pri²lo logické. Príli² vysoké náklady by totiº
mohli významne ovplyvni´ rozhodovanie sa subjektov. Doba h©adania práce bola ne-
obmedzená. Generátor náhodných £isiel, ktorý bol sú£as´ou aplikácie, vygeneroval
na základe zadaných kritérií celo£íselnú hodnotu mzdy a nákladov. Ponuku mzdy
mohli ú£astníci bu¤ príja´, alebo odmietnu´. V prípade, ak ú£astník experimentu
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mzdu odmietol, automaticky mu bola ponúknutá nová mzda. S generovaním novej
ponuky sa sú£asne vygenerovali aj náklady, ktoré sa kumulovali po£as celého obdobia
h©adania. Na opa£nej strane, ak ponuku ú£astník prijal, h©adanie sa skon£ilo a jeho
zisk bol daný ako akceptovaná mzda zníºená o náklady, ktoré boli naakumulované
od za£iatku h©adania práce aº do akceptovania konkrétnej ponuky. Ak subjekt raz
ponuku odmietol, nemohol sa k nej neskôr vráti´, £iºe nebol moºný tzv. recall.

Prvá skupina Absolvent nemala ºiadnu informáciu o rozdelení miezd. Do-
stali informáciu o nákladoch a pravidlách pre h©adanie práce (akceptovanie, neakcep-
tovanie mzdy, kumulovanie nákladov). Skupina Denná tla£ sa z pokynov dozvedela,
ºe priemerná mzda zo v²etkých miezd, z ktorej ponuka pochádza, je na úrovni 60
jednotiek. Tretia skupina Opýtam sa známeho sa v pokynoch do£ítala, ºe ú£astník,
ktorý sa sa zú£astnil predo²lého experimentu, akceptoval mzdu na úrovni 60 jedno-
tiek. Vý²ku akceptovanej mzdy sme pouºili z pilotného experimentu, ktorý prebiehal
po£as ná²ho pobytu na Novom Zélande. Posledná skupina �tatistik sa v pokynoch
dozvedela, ako vyzerá rozdelenie miezd. Pre lep²ie pochopenie, £o je rozdelenie miezd,
bola sú£as´ou pokynov gra�cky znázornená po£etnos´. Rozdelenie miezd bolo popí-
sané ako ²anca vygenerovania mzdy v ur£itej vý²ky. Rovnako sme uviedli pomôcky
na £ítanie z grafu vo forme príkladu.

Po prvej úlohe boli v²etci informovaní o tom, z akého rozdelenia sú mzdy
generované. Pre vä£²iu názornos´ bola táto informácia zobrazená gra�cky ako ²anca
vygenerovnania tej ktorej ponuky. Nasledovalo 6 úloh, ktoré sa týkali rozhodovania
pri rôznom nastavení nákladov. Ich pracovné názvy boli: Baseline, Slovensko, �esko,
Austrália a Sankcie, pri£om Baseline bol vykonaný dvakrát. Bliº²ie sme sa týmto
úlohám venovali v ¤al²ej kapitole. V tabu©ke 3.1 sme uviedli preh©ad úloh, ktorých
sa jednotlivé skupiny zú£astnili.

Pri realizácii experimentu sme chceli ²tudentov �nan£ne hodnoti´ za ich
ú£as´. Nepodarilo sa nám v²ak získa´ prostredníctvom grantu potrebné �nan£né pros-
triedky. Uvedomovali sme si, ºe správna motivácia ú£astníkov je pritom k©ú£ová. Ná²
problém bol, aký ne�nan£ný nástroj pouºi´ na dosiahnutie správneho prostredia.
Rozhodli sme sa preto siahnu´ po podobnom rie²ení ako Boone a kol. v ([1]). Po
na²ej dohode s vyu£ujúcimi mohli ²tudenti získa´ na základe celkového zisku doda-
to£né body k predmetu Cvi£enia z ekonómie, resp. Teória hier. Celkový zisk bol daný
sú£tom ziskov za jednotlivé úlohy. Ú£as´ na experimente bola zo strany ²tudentov
dobrovo©ná a experiment prebiehal v ich vo©nom £ase. Vopred sme ich informovali,
ºe môºu získa´ dodato£né body v maximálnej vý²ke 6 bodov. �alej sme im uviedli
skuto£nos´, ºe po£et ich reálne získaných bodov závisí od ich celkového zisku. Na roz-
diel od Booneho sme sa vyhli zverejneniu transla£nej tabu©ky medzi ziskom a bodmi,
pretoºe by sme tým e²te viac zdiskretizovali rozdelenie miezd. �tudenti v²ak boli upo-
zornení, ºe £ím vy²²í zisk dosiahnu, tým úmerne viac bodov získajú. Vzh©adom na
to, ºe sme nemohli ²tudentov za ú£as´ �nan£ne odme¬ova´, toto rie²enie bolo jediné
moºné.

3.1.3 Výsledky a pozorovania

Realizáciou ná²ho experimentu sme sa snaºili odhali´ vplyv úplnej, £iastkovej a ºiad-
nej informácie na rozhodovanie sa agentov. Ukázalo sa, ºe ak ú£astníci disponovali
úplnou informáciou ich priemerná prijatá mzda nebola signi�kantne odli²ná od prie-
mernej prijatej mzdy ú£astníkov so ºiadnou informáciou o rozdelení. Na druhej strane
sa zmena správania prejavila v disperzii prijatých miezd. V prípade neinformovaných
subjektov bol zaznamenaný vä£²í rozdiel medzi prijatými ponukami neº pri informo-
vaných subjektoch. Na boxplote 3.1 je tento rozdiel jasne znázornený.
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Tabu©ka 3.1: Úlohy pre jednotlivé skupiny [Zdroj: autorka]

Abs DT OsZ �ta Baseline SVK CZK AUS San
Abs X X X X X X
DT X X X X X X
OsZ X X X X X X
�ta X X X X X X

Obr. 3.1: Boxplot prijatých miezd [Zdroj: výpo£ty autorky ]

Najvýraznej²í rozdiel v správaní bolo moºné sledova´ pri kole, v ktorom
bola ponuka prijatá. Ú£astníci, informovaní o rozdelení miezd, kon£ili svoje h©adanie
ove©a skôr neº ú£astníci, ktorí o rozdelení nevedeli ni£ a poznávali ho po£as experi-
mentu.(vi¤ graf 3.2) V prvom kole ukon£ilo svoje h©adanie 55,83% £lenov skupiny
�tatistik, av²ak len 22,86% zo skupiny Absolvent. Po piatom kole h©adalo 2,72% sub-
jektov zo skupiny �tatistik a viac ako ²tvrtina z po£tu Absolvent.

Ako sme uviedli, ú£astníci bez informácie v priemere prijímali porovna-
te©né mzdy, av²ak hodnoty prijatých miezd boli viac rozptýlené. Na za£iatku h©adania
nemali ºiadne o£akávania o distribúcii a svoje o£akávania za£ali formova´ aº po videní
prvých ponúk. Kaºdú novovidenú ponuku pritom za£lenili do formovania svojho o£a-
kávania. Na grafe 3.3 moºno sledova´, ako sa vyvíjala maximálna zamietnutá mzda
pre úlohu Absolvent a �tatistik. Priebeh sa javí ve©mi podobne - maximálna zamiet-
nutá mzda klesala v £ase. Výrazný rozdiel je v²ak v hodnotách. Zatia© £o v 1. kole
v úlohe Absolvent bola maximálna zamietnutá mzda vo vý²ke 84 jednotiek, v úlohe
�tatistik bola 76 jednotiek. V 6. kole bol dokonca rozdiel najvä£²í, konkrétne 22 jedno-
tiek. Priebeh maximálnej zamietnutej mzdy po 7. kole nie je moºné v skupine �tatistik
sledova´, pretoºe v²etci jej £lenovia akceptovali ponuky do 8. kola. Maximálna zamiet-
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Obr. 3.2: Abs vs. �ta: Histogram kôl akceptovania [Zdroj: výpo£ty autorky ]

nutá mzda v skupine Absolvent sa v poslednom kole dostala na hodnotu 35 jednotiek,
£o je pokles o 58%.

Obr. 3.3: Abs vs. �ta: maximálna zamietnutá mzda [Zdroj: výpo£ty autorky ]

Uvedené skuto£nosti sú ¤al²ím dôkazom, ºe správanie sa subjektov s in-
formáciou a bez nej je odli²né, £o sa prejavuje na kole akceptovania a maximálnej
zamietnutej ponuke. Na základe ná²ho pozorovania vyplýva, ºe je efektívnej²ie, ak
subjekty disponujú s úplnou informáciou. �iadna informácia síce vedie k porovnate©-
nej priemernej prijatej mzde, ako je pri úplnej informácii, av²ak zásadný rozdiel je
v tom, ºe subjekty s úplnou informáciou h©adajú krat²ie a zamietajú niº²ie ponuky.
Krat²ie h©adanie vedie k niº²ím nákladom pre subjekt aj pre vládne autority, ktoré
poskytujú bene�ty v nezamestnanosti. Z uvedených zistení sa javí, ºe by bolo opti-
málne, aby sa trh práce pokú²al o dosiahnutie úplnej informácie subjektov, t.j. aby
boli zverej¬ované £o najdetailnej²ie informácie o distribúcii ponúkaných miezd.

�o sa týka £iastkovej informácie, nepreukázal sa ²tatisticky signi�kantný
rozdiel medzi prijatými mzdami, ani medzi rozdelením kôl akceptovania pri rôznej
formulácii £iastkovej informácie. Ú£astníci prijímali porovnate©nú mzdu (vi¤. 3.4)
a h©adali porovnate©ne dlho (vi¤ 3.5). Znamená to teda, ºe ak sme informáciu o stred-
nej hodnote uviedli ako fakt alebo ako prijatú mzdu iným ú£astníkom, správanie sa
bolo podobné. Zaujímavé je v²ak to, ºe zatia© £o pri informácií o strednej hodnote
boli mzdy, ktoré uvádzali ú£astníci na konci úlohy, koncentrovanej²ie okolo hodnoty
pribliºne 65 jednotiek, ak bola podaná informácia o prijatí mzdy iným ú£astníkom,
akceptovate©né mzdy mali signi�kantne vy²²iu disperziu. Dôvod tohto rozdielu vidíme
v tom, ºe ke¤ sme ú£astníkom zverejnili priemer, boli by teoreticky spokojní aj s hod-
notou, ktorá je o nie£o vy²²ia ako priemerná. Svoje o£akávania preto nastavili týmto
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spôsobom. Na druhej strane, ke¤ poznali prijatú ponuku iného ú£astníka, nevedeli,
£i i²lo napr. o priemer alebo maximum ponúk, resp. £o viedlo daného ú£astníka túto
ponuku akceptova´. Subjekty skupiny Opýtam sa známeho teda získali nejakú infor-
máciu v porovnaní so skupinou Absolvent, av²ak tá im príli² nepomohla formova´
o£akávania. Na²e úvahy potvrdil aj boxplot 3.6, na ktorom je vidite©né, ºe ú£astníci
skupiny Opýtam sa známeho a Absolvent udávali podobné hodnoty. Naviac, disperzia
bola dokonca vä£²ia v skupine Opýtam sa známeho.

Obr. 3.4: DT vs. OsZ: Boxplot prijatých miezd [Zdroj: výpo£ty autorky ]

Obr. 3.5: DT vs. OsZ: Histogram kôl akceptovania [Zdroj: výpo£ty autorky ]

Ak sme sa pozreli na vzájomné usporiadanie prijatých miezd pri úplnej,
£iastkovej a ºiadnej informácii, nena²li sme preukázate©ný rozdiel medzi prijatými
mzdami. Na druhej strane sa v²ak prejavil vplyv informácie na kolo, v ktorom ú£ast-
níci mzdu akceptovali. Na jednej strane najdlh²ie h©adali subjekty bez informácie, na
opa£nej strane stoja subjekty s úplnou informáciou a medzi nimi boli subjekty, ktoré
sme informovali £iasto£ne. Na histograme 3.7 sme znázornili priebeh akceptovania pre
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Obr. 3.6: Abs. vs. OsZ: Boxplot akceptovate©ných miezd [Zdroj: výpo£ty autorky ]

v²etky skupiny. Subjekty skupiny s úplnou informáciou akceptovali takmer v²etky po-
nuky do 4. kola. Opa£ný extrém bola skupina bez informácie, ktorej významný podiel
£lenov £akal aº do 7. kola. Priemerne krat²iu dobu akceptovania ponúk preukázala
skupina s informáciou o inom ú£astníkovi, v ktorej rovnako ako pri skupine s úplnou
informáciou bola vä£²ina ponúk akceptovaná do 4. kola. Subjekty skupiny s informá-
ciou o strednej hodnote prijímali ponuky povä£²inou do 6. kola.

Obr. 3.7: Histogram kôl akceptovania [Zdroj: výpo£ty autorky ]

�o sa týka roz²írenia na²ej práce, bolo by zaujímavé zopakova´ experiment
s iným nastavením miezd, napríklad pouºi´ normálne rozdelenie s vä£²ou disperziou
a generova´ ponuky zaokrúhlené na celé desiatky. �al²ie roz²írenie vidíme vo vo©be
dodato£nej informácie. Subjekty by boli na za£iatku bez informácie a mohli by sa
rozhodnú´, £i investujú £as´ svojho zisku do získania informácie o distribúcii miezd.
Daným experimentom by sa dalo sledova´, £i a ako je dodato£ná informácia pre
subjekty hodnotná.
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3.2 Vplyv nákladov na rozhodovanie

Z h©adiska nákladov nás zaujímalo, £i je moºné pozorova´ odli²né správanie sa pri
kon²tantných niº²ích, kon²tantných vy²²ích, neklesajúcich I, neklesajúcich II a pri
náhodných nákladoch.

3.2.1 Hypotézy

Na základe teórie a s pomocou intuície sme formulovali nasledujúce hypotézy.

Hypotéza 1

Agenti s vy²²ími kon²tantnými nákladmi akceptujú niº²ie mzdy ako agenti s niº²ími
kon²tantnými nákladmi.

Hypotéza 2

Agenti s vy²²ími kon²tantnými nákladmi h©adajú krat²ie ako agenti s niº²ími kon-
²tantnými nákladmi.

Podobná úvaha by mala plati´, aj ke¤ sa pozrieme na kumulatívne náklady.

Hypotéza 3

Agenti s vy²²ími kumulatívnymi nákladmi akceptujú niº²ie mzdy ako agenti s niº²ími
kumulatívnymi nákladmi.

Hypotéza 4

Agenti s vy²²ími kumulatívnymi nákladmi h©adajú krat²ie ako agenti s niº²ími kumu-
latívnymi nákladmi.

Teória (Kohn a Shavell [13]) hovorí, ºe agenti, ktorí majú rastúce náklady na h©ada-
nie, majú tendenciu h©ada´ krat²ie, by´ menej selektívni, £o sa mzdy týka, a majú
niº²iu rezerva£nú mzdu. My sme roz²írili túto úvahu o neklesajúce náklady.

Hypotéza 5

Agenti s neklesajúcimi nákladmi akceptujú niº²ie mzdy ako agenti s niº²ími kon²tant-
nými nákladmi.

Hypotéza 6

Agenti s neklesajúcimi nákladmi h©adajú krat²ie ako agenti s niº²ími kon²tantnými
nákladmi.

Na opa£nej strane, v prípade rovnakých o£akávaných nákladov by nemalo by´ sprá-
vanie odli²né. Na základe toho sme formulovali nasledujúce 2 hypotézy.

Hypotéza 7

Rovnaké o£akávané náklady vedú k rovnakému správaniu agentov, £o sa týka prijatej
mzdy.

Hypotéza 8

Rovnaké o£akávané náklady vedú k rovnakému správaniu agentov, £o sa týka doby
h©adania.

Pri formulovaní posledných 2 hypotéz sme sa zamysleli nad tým, £o má vä£²í efekt
na rozhodovanie sa agentov: zvý²ené alebo rastúce náklady? Ak nie je jednozna£ne
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Tabu©ka 3.2: Poradie úloh s meniacimi sa nákladmi [Zdroj: autorka]

1. úloha 2. úloha 3. úloha 4. úloha 5. úloha 6. úloha
1.skupina Baseline SVK CZK AUS San Baseline
2.skupina Baseline Aus CZK SVK San Baseline
3.skupina Baseline CZK SVK San AUS Baseline
4.skupina Baseline SVK AUS San CZK Baseline
5.skupina Baseline San SVK CZK AUS Baseline
6.skupina Baseline CZK San AUS SVK Baseline

ur£ená relácia medzi vý²kou týchto nákladov pre kaºdé obdobie h©adania, domnievali
sme sa, ºe vä£²í vplyv má monotónnos´ nákladov. Zatia© £o pri kon²tantných vy²²ích
nákladoch je agent vystavovaný stále rovnakej hodnote, pri monotónnych (rastúcich
alebo neklesajúcich) nákladoch môºe by´ pri rozhodovaní braný do úvahy aj £asový
efekt. Agent si je vedomý, ºe ak nepríjme ponuky, náklady sa budú zvy²ova´, £o ho
môºe nepriamo núti´ akceptova´ ponuku pred avízovaným zvý²ením nákladov. Na
základe na²ich úvah sme sformulovali nasledujúce hypotézy.

Hypotéza 9

Neklesajúce náklady majú vä£²í efekt na vý²ku akceptovanej mzdy neº zvý²ené kon-
²tantné náklady.

Hypotéza 10

Pri neklesajúcich nákladoch h©adajú agenti krat²ie ako pri zvý²ených kon²tantných
nákladoch.

3.2.2 Priebeh experimentu

Experimentu sa zú£astnilo 139 ²tudentov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave. I²lo o rovnakých ²tudentov, ktorí sa zú£astnili
experimentu uvedeného v predo²lej kapitole. Ako sme uº uviedli, ú£astníci boli roz-
delení do 4 skupín, ktoré sa medzi sebou lí²ili prvou úlohou. Po rozhodovaní v prvej
úlohe, v ktorej mali jednotlivé skupiny odli²né informácie o rozdelení miezd, nasle-
dovalo 6 ¤al²ích úloh, ktoré boli pre v²etky 4 skupiny totoºné. Ú£astníci disponovali
tými istými informáciami o rozdelení miezd ako aj o nákladoch na h©adanie. Po¢as
prvého rozhodovania mala úplnú informáciu o rozdelení miezd len skupina �tatis-
tik. Ostatným skupinám bola po prvýkrát úplná informácia podaná po absolvovaní
prvej úlohe ako sú£as´ pokynov. Ku kaºdej úlohe boli samostatné pokyny, ktoré sa
zobrazovali pred samotnou úlohou. V pokynoch pred kaºdou úlohou bolo pre pri-
pomenutie gra�cky zobrazené rozdelenie miezd. Ke¤ºe sa úlohy medzi sebou lí²ili
nákladmi, kládli sme dôraz na to, aby si ú£astníci uvedomili, ºe sa tieto hodnoty
medzi jednotlivými úlohami menili.

Prvá úloha bola vºdy Baseline a experiment kon£il rovnako úlohou Base-
line. Zaradenie úlohy Baseline na za£iatok a koniec experimentu nám umoºnilo otes-
tova´, £i bolo správanie stabilné v danom prostredí. Poradie úloh Slovensko, �esko,
Austrália a Sankcie bolo stanovené náhodne. Takýmto postupom sme chceli získa´
objektivitu dát a eliminova´ vplyv poradia na rozhodovania. Poradie úloh pre jed-
notlivé skupiny sme uviedli v tabu©ke 3.2.

Nastavenie nákladov na h©adanie bolo nasledujúce: v úlohe Baseline stála
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kaºdá nová ponuka 1 jednotku. V prípade Slovensko plynuli po£as prvých 6 ponúk
náklady vo vý²ke 1 jednotka, po 6 ponukách sa náklady zvý²ili na 5 jednotiek. Náklady
v úlohe �esko boli v nasledujúcom poradí 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, .... .Austrália mala
kon²tantné náklady po celý £as generovania ponúk 3 jednotky. Pri nastavení Sankcie
mohol ma´ agent za vygenerovanie novej ponuky náklady 0 alebo 6 jednotiek, pri£om
pravdepodobnos´ kaºdej z hodnôt bola rovnaká.

3.2.3 Výsledky a pozorovania

V druhej £asti ná²ho experimentu sme sa zamerali na vplyv nákladov na rozhodova-
nie. Zaujímali nás otázky, ako vplývajú na vý²ku akceptovanej mzdy a d¨ºku h©adania
neklesajúce náklady, kon²tantné vy²²ie náklady a sankcie. Ako prvé môºeme zhod-
noti´, ºe subjekty na zvý²enie nákladov reagovali o£akávanou zmenou správania. Po
zvý²ení nákladov o kon²tantnú hodnotu ú£astníci experimentu akceptovali signi�kan-
tne niº²ie ponuky miezd (vi¤. 3.8) a h©adali krat²ie (vi¤ 3.9). Hoci rozdiel v d¨ºke
h©adania bol na hranici neakceptovania, histogramy aj popisné ²tatistiky potvrdili,
ºe subjekty s niº²ími kon²tantnými nákladmi h©adali dlh²ie. Z toho vyplýva, ºe vý²ka
nákladov reálne ovplyv¬uje d¨ºku �nezamestnanosti� aj vý²ku mzdy, ktorú sú ochotní
h©adajúci prija´. Zvý²enie nákladov o kon²tantnú hodnotu tla£í ú£astníkov do rých-
lej²ích rozhodnutí a do uspokojenia sa aj niº²ou ponukou.

Obr. 3.8: Boxplot prijatých miezd [Zdroj: výpo£ty autorky ]

�alej nás zaujímalo, £i mali vplyv na správanie sa agentov aj zvý²ené ku-
mulatívne náklady. Neobjavili sme ²tatistický významný rozdiel v prijatých mzdách,
akceptovate©ných mzdách ani v kolách prijatia ponuky. �iasto£né vysvetlenie nám
ponúka graf 3.10. Medián kôl akceptovania bol v prípade nastavenia Slovensko na
úrovni 3, v úlohe �esko rovnako 3. (Priemerná kolo akceptovania bolo 3,86, resp.
3,71). Ako je vidno na grafe 3.10, kumulatívne náklady boli do 3. kola rovnaké pre
obe úlohy a po 6. kole sa rozdiel medzi kumulatívnymi nákladmi ustálil na hodnote
6. Majoritná £as´ ú£astníkov akceptovala ponuky do 4. kola, £iºe ich kumulatívne
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Obr. 3.9: Baseline vs. AUS: Histogram kôl akceptovania [Zdroj: výpo£ty autorky ]

náklady boli rovnaké v oboch úlohách, a teda aj rozhodovanie bolo podobné. Na
overenie pôvodnej hypotézy by pravdepodobne bolo potrebné upravi´ charakter ná-
kladov, napríklad nastavi´ rastúci trend hne¤ od prvého kola, prípadne zvý²i´ náklady
za vygenerovanie ponuky.

Obr. 3.10: Kumulatívne náklady [Zdroj: výpo£ty autorky ]

Následne sme overovali, £i neklesajúce náklady menia správanie sa agen-
tov. Na²a hypotéza sa ²tatisticky nepotvrdila, pri£om zdôvodnenie je pod©a ná²ho
názoru rovnaké, ako v predo²lom prípade. Av²ak popisné ²tatistiky, ako i histogramy
nazna£ujú, ºe relácie medzi prijatými mzdami, resp. kolami úloh boli v také, ako
sme o£akávali. Domnievame sa, ºe na to, aby sa dosiahol ²tatisticky signi�kantný
výsledok, by mohlo pomôc´ zvý²enie nákladov, resp. rastúca nákladová funkcia.

Hypotézy o podobnom správaní sa agentov pri rovnakých o£akávaných
nákladoch neboli zamietnuté. Vý²ky prijatých miezd ani kolá akceptovania nepreja-
vili signi�kantné rozdiely. Priemer prijatých miezd v dátach z úlohy Austrália bol
nepatrne niº²i ako z úlohy Sankcie (vi¤ 3.11), rovnaký vz´ah platil aj pre akceptova-
te©né mzdy. Bolo to pre nás zaujímavé pozorovanie, pretoºe sme o£akávali, ºe ak bude
niektorá priemerná hodnota niº²ia, bude to práve z dát úlohy Sankcie. Mali sme za
to, ºe hrozba sankcií bude ma´ vä£²i psychologický efekt neº kon²tantné náklady. Po-
merne ve©ká £as´ ú£astníkov akceptovala v úlohe Sankcie ponuku uº v prvom kole. Na
druhej strane v²ak £as´ ú£astníkov pokra£ovala v dlh²om h©adaní a vybrali si riziko
sankcií. Z toho nám vyplynulo, ºe tieto subjekty mohli by´ viac riziko vyh©adávajúce.
Po£ty prijatých ponúk pre jednotlivé kolá ponúka graf 3.12.

Na základe dát z experimentu sa javí, ºe pri na²om nastavení mali vä£²í
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Obr. 3.11: Boxplot prijatých miezd [Zdroj: výpo£ty autorky ]

Obr. 3.12: AUS vs. San: Histogram kôl akceptovania [Zdroj: výpo£ty autorky ]
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Tabu©ka 3.3: Kolo: koe�cienty [Zdroj: výpo£ty autorky ]

koe�cienty BAS SVK CZK AUS SAN
betazena 0,6572 0,9435 1,1275 1,380 0,3235
beta21−25 1,440 1,3089 0,8038 0,5842 -0,1297
betaziadne 0,5475 0,4736 0,3990 0,4803 -0,3653
betamenej1 -0,3526 0,5916 -0,1563 0,2259 -1,1310

beta2−5 0,4196 -0,0449 1,520 -1,1168 1,150

vplyv na rozhodovanie zvý²ené náklady o kon²tantu neº rastúce náklady. Nepotvrdilo
sa, ºe by rastúce náklady motivovali ú£astníkov, aby akceptovali ponuku skôr. Ke¤ºe
správanie nebolo signi�kantne odli²né z poh©adu ú£astníkov, je moºné sa na problém
pozrie´ zo strany vládnych autorít. Niº²ie náklady na h©adanie predstavujú vy²²ie
bene�ty v nezamestnanosti. S rastúcimi nákladmi klesajú bene�ty v nezamestnanosti.
Z poh©adu optimalizácie výdavkov ²tátu by bolo preto výhodnej²ie pouºi´ lacnej²iu
variantu, ktorá je v tomto prípade klesajúce bene�ty v nezamestnosti. Na prijatie
takéhoto tvrdenia by v²ak bolo potrebné opakova´ experiment aj s iným nastavením
nákladov.

Na základe odhadov koe�cientov v modeli sme naviac zistili, ºe ºeny v prie-
mere h©adali dlh²ie ako muºi. Toto pozorovanie platilo pre v²etky nastavenia nákla-
dov. �eny sa v na²om experimente pokú²ali nájs´ lep²iu ponuku aj za cenu dlh²ieho
h©adania, £iºe vy²²ích nákladov. �alej sme vypozorovali, ºe star²í ú£astníci expe-
rimentu £akali na akceptovanie ponuky v priemere viac kôl, av²ak pri náhodných
nákladoch skrátili oproti mlad²ím ú£astníkom d¨ºku svojho h©adania. Javí sa teda, ºe
hrozba penalizácia vo forme sankcií mala na star²ích ú£astníkov vä£²í efekt. Rovnaké
správanie sa ukázalo aj pri respondentoch bez praxe, i ke¤ v men²ej miere. Hodnoty
koe�cientov sú zobrazené v tabu©ke 3.3.

Na záver moºno zhodnoti´, ºe sa v na²om experimente preukázal signi�-
kantný vplyv nákladov na rozhodovanie agentov. Potvrdili sa závery predo²lých expe-
rimentov i teórie, ktoré hovoria o niº²ej rezerva£nej mzde a krat²om h©adaní pri vy²-
²ích nákladoch. V nádväznosti na na²u prácu by bolo moºné zreplikova´ experiment s
iným nastavením neklesajúcich nákladových funkcií. Na druhej strane, problém h©a-
dania zamestnania má ²ir²í kontext. Podobnú �lozo�u majú i modely na stanovanie
cien, resp. rozhodnutí o tom, £i danú ponuku agent príjme, alebo nepríjme. Príkla-
dom je predaj/kúpa domu. V tejto situácii záujemcovia h©adajú ponuky a rozhodujú
sa. Ak ponuku nepríjmu, h©adajú ¤alej, pri£om im plynú náklady (napr. cestova-
nie, cena stratenej príleºitosti). Bolo by zaujímavé porovna´ výsledky ná²ho a takto
formulovaného experimentu.
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Záver

V na²ej dizerta£nej práci sme sa venovali experimentom s ekonomickými princípmi
so zameraním sa na problém h©adania zamestnania z poh©adu experimentálnej eko-
nómie. Hlavnými cie©mi na²ej práce bolo zanalyzova´ experimenty, ktoré sa danou
problematikou uº skôr zaoberali, formulova´ vlastné hypotézy, pripravi´ a uskuto£ni´
experiment a overi´ platnos´ hypotéz. Prvá £as´ práce poskytuje preh©ad spomínaných
experimentov. �aºisková £as´ práce sa týka ná²ho vlastného experimentu, ktorého vý-
stup sme pouºili na overenie teóriou a intuíciou podloºených hypotéz. Na záver práce
sme uviedli aj pilotné experimenty, ktoré sa uskuto£nili v New Zealand Experimental
Economics Laboratory.

V téme h©adania zamestnania sme sa zamerali na dve hlavné oblasti:

? Vplyv informácie na správanie sa agentov pri rôznej kvalite informácií.
Na²ím cie©om bolo dokáza´, ºe subjekty s úplnou informáciou h©adajú krat²ie
a akceptujú niº²ie ponuky neº subjekty bez informácie. Roz²írenie ná²ho expe-
rimentu bolo v tom, ºe sme skúmali aj vplyv £iasto£nej informácie. Následne
sme analyzovali, ako sa zmenilo správanie sa takýchto subjektov v porovnaní
so subjektmi s úplnou informáciou a bez nej.

? Vplyv nákladovej funkcie na správanie sa agentov. Zamerali sme sa na 5
rôznych typov nákladovej funkcie a ich vplyv na vý²ku akceptovanej mzdy a kolo
prijatia ponuky. Typy nákladovej funkcie boli: kon²tantná nízka, kon²tantná
vysoká, neklesajúca I., neklesajúca II. a funkcia s náhodnými nákladmi.

Na základe výsledku ná²ho experimentu sa kvalita informácií prejavila
v dvoch rovinách: v rozptyle a kole akceptovania ponuky. Ú£astníci experimentu s
úplnou informáciou mali rozptyl prijatých miezd signi�kantne odli²ný od rozptylu
agentov bez informácie. H©adanie agentov bez informácie bolo signi�kantne dlh²ie ako
agentov s úplnou informáciou. Pri £iastkovej informácií sme nezaznamenali rozdiel v
správaní sa agentov s informáciou o strednej hodnote a s informáciou o akceptovaní
ponuky iného agenta. Ke¤ sme sa pozreli na usporiadanie agentov s informáciou, s
£iasto£nou informáciou a bez informácie, potvrdili sa na²e hypotézy, ºe agenti s úplnou
informáciou h©adajú najkrat²ie, bez informácie najdlh²ie a s £iasto£nou informáciou
sa nachádzajú medzi nimi. Na základe uvedených zistení sme prijali záver, ºe kvalita
informácie má vplyv na správanie sa agentov.

Výsledky druhej £asti experimentu potvrdili, ºe pri zvý²ení nákladov o
kon²tantnú hodnotu agenti h©adajú krat²ie a akceptujú signi�kantne niº²ie ponuky.
Vplyv vy²²ích kumulatívnych nákladov na zmenu správania sa agentov sa nám v dá-
tach neprejavil. Dôvod pre túto skuto£nos´ vidíme v tom, ºe po£as prvých troch kôl
bolo nastavenie nákladov rovnaké, £iºe aj kumulatívne náklady sa rovnali, a vzh©a-
dom na to, ºe ú£astníci akceptovali vä£²inu ponúk do 4. kola, nebolo moºné efekt
zmeny nákladovej funkcie sledova´. Podobne sa signi�kantne neprejavila ani zmena
správania pri neklesajúcej nákladovej funkcii. Vidíme pritom rovnaké zdôvodnenie
ako pri kumulatívnych nákladoch.
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�alej sa nám podarilo overi´, ºe rovnaké o£akávané náklady vedú k podob-
nému správaniu sa agentov. Neprejavili sa ²tatisticky významné rozdiely v prijatých
mzdách ani kole akceptovania ponuky. Na druhej strane bol priemer prijatých miezd
pri vy²²ích kon²tantných nákladoch nepatrne men²í ako pri pravdepodobnosti san-
kcií. Javí sa preto, ºe by vy²²ie kon²tantné náklady mohli ma´ vä£²í psychologický
efekt ako hrozba �trestania� za h©adanie.

Na základe výsledkov ná²ho experimentu sme dokázali, ºe nákladová fun-
kcia má vplyv na rozhodovanie sa agentov a najvä£²í efekt sa prejavil (aj sigi�kantne)
pri zvý²ených kon²tantných nákladoch.

Ciele na²ej práce sa nám z ná²ho poh©adu podarilo splni´. V nádväznosti
na na²u prácu vidíme jej ¤al²ie moºnosti pokra£ovania napríklad v zmene nasta-
venia parametrov experimentu. Do úvahy pripadá zmena rozdelenia, z ktorého sa
generovali mzdy a vý²ka nákladov. V súvislosti s výsledkami ná²ho experimentu by
mohlo by´ zaujímavé potvrdi´, £i vy²²ie náklady majú vä£²í vplyv na rozhodovanie
ako neklesajúce aj v inom nastavení experimentu.

Na záver by sme radi podotkli, ºe závery ná²ho experimentu by sa dali
roz²íri´ nielen na tématiku h©adania zamestnania. Podobný koncept má i problém
stanovovania cien. Jednoduchou zmenu terminológie �mzdy� za �ceny� a problém
�h©adania práce� za problém �predaja� by sme dostali úlohu prijatia alebo neprijatia
ponúknutej ceny za nejaký statok.
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Experiments with economic principles

This Dissertation thesis is focused on job searching as a representation of experimen-
tal economics. We concentrated on two main questions: what e�ect does information
quality have on the job search and how do costs in�uence the agent's behavior? Our
main goals were to analyse former experiments with a similar theme, to formulate
hypotheses, to prepare and run an experiment and then con�rm or not these hy-
potheses. The �rst part of our thesis contains a review of the former experiments.
In the second part, we described our experiment and its conclusion. At the end, we
included the experiments which were run in New Zealand Experimental Economics
Laboratory.
In our thesis, we were interested in two main factors:

• The e�ect of information quality on agent's behavior. We wanted to
show that agents with all the information complete their search more quickly
and accept lower wages than agents without any information. We extended our
experiment with agents with partial information.

• The e�ect of cost functions on agent's behavior.We focused on 5 di�erent
cost functions and their impact on the accepted wage and time. The analysed
cost functions were: a lower constant, a higher constant, an increasing I., an
increasing II. and a random cost function.

At the end, we summarized our �ndings. It was con�rmed that information
quality had an e�ect on agent's behavior. Agents with all the information completed
their search more quickly than agents without any information and their variance
was smaller. Agents with the partial information looked for the job for less time than
agents without any information and more than these with all the information.

Costs also had an impact on agent's behavior. The higher cost function
implied lower accepted wage and shorter searching compared to the lower cost func-
tion. Then we detected that the expected costs lead to the same behavior regardless
whether it is a constant or random cost function. In conclusion, we discussed the
impacts of our �ndings on the job search.
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