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Písemná žádost pana PhDr. Davida Anthony Procházky, MSc, MBA ze dne 8. 11. 
2018 do rukou předsedy komise.  
 
Autor žádosti je akademickým pracovníkem VŠE v Praze na Katedře 
managementu Podnikohospodářské fakulty. V rámci své dizertační práce pracuje 
na výzkumu týkající se „determinantů rozhodování manažerů“. 
Výzkum se zaměřuje na determinanty rozhodování manažerů a studentů 
managementu. Zvýšeným objektem zájmu jsou určité předpojatosti (biasy) v 
rozhodování, pomalé vs rychlé myšlení, přílišné přemýšlení (overthinking) a 
dopady časové tísně na rozhodování daných skupin. Výsledky výzkumu mají 
inspirovat změnu koncepce vzdělávání v managementu a spolupráci s praxí na 
úrovni tzv. „evidence based“ managementu.  
Participanti výzkumu jsou pomocí generátoru náhodných čísel rozděleni do skupin, 
které mají časové omezení na vyplnění dotazníku a na skupinu, která není časově 
omezená. Dále jsou stejným způsobem generována CV, která participanti hodnotí 
a ony předpojatosti (biasy), na které mají reagovat (například číslovka kotvení je 
jednou o řád nižší, podruhé o řád vyšší). Behaviorální experiment tak spočívá v 
náhodném rozdělení participantů na skupinu, která zažívá časovou tíseň a na 
skupinu, která časovou tíseň nezažívá. Riziko stresu není rozdílné od běžné 
kancelářské práce, časová tíseň simuluje například termín odevzdání pracovního 
projektu. 
Pro pochopení daných skupin proběhnou anonymizované rozhovory a vybrané 
skupiny s manažery (alumni naší univerzity a manažery alumni jiných univerzit, 
studentů naší univerzity a studentů jiných univerzit). Rozhovory a vybrané skupiny 
není vzhledem k anonymizaci dat možné spárovat ani jinak identifikovat. 
Každý z účastníků dostane dostatečné informace o výzkumu, časové tísni a 
anonymizaci dat před začátkem vyplňování dotazníku. Účastníci rozhovorů na 
záznam uvedou souhlas se záznamem. 
Konkrétně se jedná ve výzkumu o to, že 62 manažerům budou při rozhovoru 
odebrány rovněž salivární vzorky pro porovnání výsledků s úrovní kortizolu a 
testosteronu. Tyto vzorky budou ihned po odebrání označeny kódem, který je 
spáruje s dotazníkem, nikoliv však s danou osobou. Po vyhodnocení v 
Endokrinologickém ústavu, který je partnerem výzkumu, budou vzorky v ústavu 
zničeny. Rozhovory a dotazníky není vzhledem k anonymizaci dat možné spárovat 
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ani dané osoby jinak identifikovat. Se sběrem vzorků respondenti písemně 
souhlasí. Vzhledem k anonymizaci jim nelze poskytnout výsledky jejich testů." 
Ve výzkumu nebude použita žádná forma klamání. 
Výstupy anonymizovaných dat budou zveřejněny v dizertační práci autora a 
navazujících vědeckých článcích. Samotný soubor dat však zveřejněn nebude.  
Vedoucím dizertační práce je děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan 
Nový, CSc. 
 
 
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 9.-11. 
listopadu 2018 per rollam vyjádřili předsedovi komise postupně svůj souhlas s 
předloženým výzkumným záměrem pana D. A. Procházky  s názvem: 
„Determinanty rozhodování manažerů“. 
 
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, zveřejněním pouze výstupů studie, nikoliv 
samotných 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 20. listopadu 2018 
 
 
…………………………………………. 
Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA 

Předseda etické komise VŠE v Praze 


