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Písemná žádost paní Mgr. Nikoly Frollová ze dne 19. 07. 2019 do rukou předsedy
komise.

Autorka žádosti je akademickou pracovnicí VŠE v Praze na Katedře managementu
Podnikohospodářské fakulty. V rámci své dizertační práce pracuje na výzkumu
týkající se „determinantů rozhodování manažerů".
V experimentu „The leadership fallacy: How misattribution of leadership skills
leads to overconfidence" se zabývá problematikou leadershipu, a to konkrétně jak
je hodnocení leadera ovlivněno externím faktorem, kterým experimentálně
manipuluje, a jak se tento externí faktor promítá do následného chování leadera.
Účastníci experimentu jsou náhodně rozděleni to týmů po trojicích a společně
mají za úkol vyřešit co nejvíce logických hádanek v počítačovém rozhraní. Ve
stejné chvíli je také v každé trojici náhodně vybrán leader, který má v průběhu
experimentu rozhodovací práva ve zlomových okamžicích. Tým je v každém ze tří
kol finančně odměněn za průměrný počet vyřešených úlohlogických hádanek.
Jedna polovina týmů je náhodně přiřazena do podmínky náročných logických
hádanek, a druhá polovina týmů má podmínky jednoduché. Po prvním kole hry
leader vybírá jednu ze dvou velmi podobně znějících rad, a posílá ji svému týmu.
Po následném totožném kole členové týmu tuto radu hodnotí. Předpokládáme,
že vlivem atribuční chyby, bude tato v podstatě totožná rada hodnocena lépe v
podmínce jednoduchých logických hádanek.
Třetí kolo hry se odehraje či neodehraje na základě rozhodnutí leadera, který
bude stanovovat ochotu týmu platit za vstup do různých obtížností her.
Předpokládáme, že leadeři z jednoduchých podmínek budou přeceňovat své
možnosti v náročných obtížnostech a budou nadhodnocovat možnosti týmu. Na
základě stanovených částek, které budou leadeři za tým ochotni zaplatit, bude
probíhat náhodný dražební mechanismus, na základě výsledku kterého se
odehraje či neodehraje třetí kolo. Účastníci týmu budou opět hodnotit počínání
leadera.

Etické dilema spočívá ve faktu, že jedna polovina participantů má náročnější
podmínky. To bude v experimentu řešeno tak, že tito účastníci budou lépe
finančně odměněni za správně vyřešené logické úlohy.

Každý z účastníků předem dostal informace o době trvání a formě experimentu.
Před experimentem účastnici vyplnili informovaný souhlas, který je součástí
tohoto dokumentu. Vzhledem k anonymizaci účastníků experimentu nelze
poskytnout výsledky jejich počínání. Ve výzkumu nebyla použita žádná forma
klamání. Výstupy anonymizovaných dat budou zveřejněny v moji dizertační práci
a navazujících vědeckých článcích. V rámci otevřenosti vědy budou data sdílena
na webovém portálu Open Science of Framework, díky anonymitě však nebude
možné identifikovat jednotlivé subjekty experimentu.
Vedoucím dizertační práce je doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.

Usnesení
Členové etické komise rozumí důvodu pro žádost o schválení výzkumu etickou
komisí, které je součástí formálního požadavku některých impaktovaných
časopisů.

Členové etické komise VŠE se žádostí zabývali individuálně a ve dnech 29.-30.
července 2019 a per rollam vyjádřili předsedovi komise postupně svůj souhlas s
předloženým výzkumným záměrem paní Mgr. Nikoly Frolové.
Etická komise tímto souhlasí s výzkumem, kterým žadatel zaručuje, že jeho
badatelská činnost bude v souladu s výše uvedenými etickými standardy (zejm.
díky popsané anonymizaci dat. Souhlas rovněž vychází ze závazku týkající se
osobního souhlasu dotazovaných osob s prováděným výzkumem a jeho
záznamem.

Toto souhlasné vyjádření členů etické komise je zasláno všem členům etické
komise a žadateli doručeno v písemné podobě.

V Praze dne 31. července 2019

...................... i..............................................

Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., mba
Předseda etické komise VŠE v Praze
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