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Usnesení  
 

Písemná žádost na projednání etické komise byla podána k rukám předsedy dne 4.3.2020 
s titulem: Posouzení experimentální studie v rámci projektu Grantové agentury ČR č. 18-
13766S - Testování externí validity experimentů na nečestné chování. 
Terénní experiment má za cíl testovat sebe-selekci lidí do prostředí umožňujícího 
podvádění. Participanti si budou vybírat mezi dvěma projekty, které budou stejně 
náročné a budou se lišit pouze způsobem vykazování pracovní doby, tj. reportací o 
hodinové odměně. Experimentální manipulace spočívá v náhodném přiřazení 
participanta do prostředí, kde se dá podvádět (AP), a do prostředí kde se podvádět nedá 
(NP). V experimentální skupině si participanti budou moci vybrat své preference 
odměňování: 
● V prostředí AP, si participanti dělají pracovní výkaz sami. 
● V prostředí NP, budou hodiny počítány automaticky pomocí softwaru 
Kontrolní skupina, která nebude mít možnost volby, bude automaticky přiřazená k 
možnosti AP. Na základě výsledků naší předchozí laboratorní studie výzkum očekává, že 
jedinci s vyšší tendencí k podvádění se sami selektují do prostředí, které jim umožní 
podvádět (AP). V důsledku toho budou participanti, kteří si zvolí AP, podvádět více než ti, 
kteří k ní byli náhodně přiděleni. 
Osobní údaje participantů získané z šetření nebudou zveřejněny. V dotazníku pracovníci 
kromě souhlasu se zpracováním údajů, také poskytují souhlas se zpracováním pro 
potřeby výzkumu. 
 
Etická komise VŠE se žádostí podrobně zabývala ve dnech 7. - 9. 4. 2020. Po výměně 
názorů komise uvítala dodatečné potvrzení paní žadatelky, že během výzkumu bude 
zajištěno oddělení osobních údajů a samotných dat.  
Etická komise per rollam vyjádřila souhlas s předloženým výzkumným záměrem pana 
paní Mgr. Nikoly Frollové pod názvem: Testování externí validity experimentů na 
nečestné chování. 
 
Toto souhlasné vyjádření členů etické komise bude žadateli doručeno v písemné podobě 
s podpisem předsedy. 

  

 
V Praze dne 15.04.2020 

 
…………………………………………. 
Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA 

Předseda etické komise VŠE v Praze 


