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Podle teorie efektivních trhÛ je nejlep‰ím moÏn˘m odhadem souãasné hodnoty akcie
cena akcie na efektivním trhu. Toto je základní pﬁedpoklad pro tvorbu predikcí pomocí
experimentálních trhÛ. PﬁestoÏe metoda vychází z ekonomie, nejsou její aplikace omezeny pouze na ekonomii. Aplikovali jsme ji pro predikci v˘sledkÛ parlamentních voleb
v âR v ãervnu 2002 a chceme ji aplikovat i na predikci inflace.
Ve svûtû byla metoda v posledních deseti letech pouÏita pro predikci volebních v˘sledkÛ
na ﬁadû míst. První aplikací (pokud je nám známo) je „Iowa Presidential Stock Market“,
zamûﬁen˘ na prezidentské volby v Iowû v roce 1988 (Forsythe et al., 1992). Z aplikací
v Evropû uveìme napﬁ. experimentální trh pro volby v Sasku v roce 1999 (Berlemann,
1999) ãi dvû volební aplikace v Rakousku popsané Beckmannem a Werdingem (1996).
Na‰im hlavním cílem bylo vyzkou‰et tuto metodu poprvé v ãesk˘ch podmínkách. VyuÏili
jsme pﬁitom software „Dresden Electronic Markets“, kter˘ nám v rámci v˘zkumné spolupráce
zpﬁístupnila Technická univerzita v DráÏìanech. Obchodníky jsme „rekrutovali“ zejména
z ﬁad studentÛ a pedagogÛ Univerzity Karlovy v Praze – Fakulty sociálních vûd. Vzhledem
k tomu, Ïe ﬁada studentÛ je specializována na kapitálové trhy a obchodování na skuteãném
trhu se od obchodování na experimentálním trhu technicky prakticky neli‰í, je vedlej‰ím produktem aplikace také pedagogick˘ pﬁínos pro zúãastnûné studenty. Dal‰ím na‰ím zámûrem
bylo vytvoﬁit si zásobu potenciálních obchodníkÛ pro dal‰í aplikace této metody.
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According to the efficient market theory, a stock’s price on an effective market is the best measure
of the stock’s current value. This is the basic assumption of prediction making according to experimental markets. The authors present descriptions of the first experimental market organised in the
Czech Republic and an experimental political market for the parliamentary elections held in the Czech
Republic in June 2002.
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