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Pôvodná práca

Neuroekonómia – neuroveda v ekonómii

R. Hrubý

Neuroeconomy – neuroscience in economy

Súhrn

Neuroekonómia je nový smer interdisciplinárneho výskumu. Zaoberá sa výskumom neurobiologických ko-
relátov a mechanizmov, ktoré sa uplatňujú pri obchodnom a ekonomickom rozhodovaní, výbere, stratégii
a plánovaní. V porovnaní s klasickými ekonomickými teóriami prináša neuroekonomický prístup zásadne
nový pohľad - na proces výberu, rozhodovania a konečného správania nahliada ako na komplexný mechaniz-
mus, ktorý je výsledkom interferencie mnohopočetných premenných. Zohľadňuje vplyv emočných, sociálnych,
kognitívnych a ďalších faktorov na ekonomické správanie jedinca. Cieľom neuroekonomického výskumu je
lepšie pochopenie princípov ekonomického rozhodovania a stratégie správania zákazníka - konzumenta v eko-
nomických procesoch prostredníctvom neurobiologických a psychologických pojmov, poznatkov a metód.

Kľúčové slová: neuroekonómia, výskum, neurobiológia.

Summary

Neuroecomics is a new trend in cross - disciplinary research. It studies neurobiological features and me-
chanisms involved in economic decision making process, preference, strategy and planning. In comparison
to classical economic theories is neuroeconomic research characterized by the new approach - it considers
economic decision making and behavior as a complex mechanism, which is a result of multiple factors inter-
ference. It involves influence of emotional, social, cognitive and other factors in economic behavior. The aim
of neuroeconomic research is to improve our knowledge about principles of economic strategy and decision
making of customer - consumer in economic processes by means of neurobiological and psychological terms,
findings and methods.
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Úvod

V posledných rokoch možno pozorovať prudký rozvoj nového
smeru interdisciplinárneho bádania, ktorý sa označuje ako
neuroekonómia. Jeho profilovanie začalo v 90. rokoch 20. sto-
ročia v Spojených štátoch amerických, kde bolo vytvorených
niekoľko centier zaoberajúcich sa výskumom neurobiologic-
kých korelátov pri ekonomickom rozhodovaní. V relatívne
krátkom časovom horizonte došlo v tejto oblasti k význam-
nému nárastu poznatkov, rozšíreniu výskumných centier po
celom svete a rýchlo narastá aj rozsah odbornej a vedeckej
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literatúry (Glimcher, 2008). Neuroekonómia sa definuje ako
výskum neurobiologických korelátov a mechanizmov, ktoré
sa uplatňujú pri obchodnom a ekonomickom rozhodovaní,
stratégii a plánovaní. V centre jej záujmu je predovšetkým
výskum procesov vedúcich k rozhodovaniu a výberu, ktoré
aplikuje do ekonomickej teórie (Zak, 2004). Výskumné tímy
sú tvorené ekonomickými odborníkmi a neurovedcami (le-
kári, psychológovia, postdoktorandi v neurovedách), ktorí
sú obyčajne sústredení vo výskumných centrách univerzít
alebo inštitútov. Disponujú obyčajne výskumným labora-
tóriom a možnosťami použitia neurozobrazovacích metód,
pričom spoločne zdieľajú metódy výskumu a vytvárajú tzv.
neuroekonomické modely. Tie majú slúžiť na modelovanie
situácií a interakcií, ktoré ovplyvňujú proces výberu a roz-
hodovania a umožňujú jeho predikciu. Na ich popis a defi-
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novanie slúžia neurovedné pojmy. Hlavným poslaním neuro-
ekonómie teda je:

• vytváranie modelov, ktoré sú podopreté neurobiologic-
kými poznatkami a umožňujú predikciu ekonomického
a sociálneho správania

• umožniť formulovať odpovede na niektoré fundamen-
tálne otázky ekonómie:

Prečo možno u rôznych jedincov, ktorí disponujú rovna-
kými informáciami a podmienkami (zdieľajú rovnaké eko-
nomické prostredie) pozorovať rozdielnosti vo voľbe spô-
sobu riešenia?

Prečo možno u toho istého jedinca pozorovať premenlivosť
v spôsobe rozhodovania?

Či a do akej miery sú behaviorálne charakteristiky v pro-
cese rozhodovania a výberu podmienené vývojom v det-
stve?

A podobne.

Štandardná ekonómia sa tradične zaujíma o predpoklady
získané z poznatkov založených na globálnych (priemer-
ných) výsledkoch celých ekonomických a sociálnych skupín
a ich formatívnom vplyve na rozhodovanie jedinca (Stan-
ton, 2008). Neuroekonómia rešpektuje, že základná straté-
gia človeka je podobná iným živočíšnym druhom – prežiť
a reprodukovať sa vo svojom prostredí, pridáva však špeci-
fiká zohľadňujúce neurofyziologické základy procesov spra-
covania environmentálnych podnetov, hodnotenia alternatív
a ich optimálny výber u konkrétneho jedinca. Ponúka tak
unifikovaný, a pritom individualizovaný pohľad na procesy
od inicializácie rozhodnutia až po jeho výsledok, sociálnu
interakciu s ostatnými jedincami a zároveň sa snaží o ich in-
terpretáciu pomocou neurobiologických poznatkov (Stanton,
2008; Zak, 2004).

Základné východiská

Klasická ekonomická teória predpokladá, že u živočíchov aj
človeka existuje univerzálna vlastnosť/potreba, tzv. univer-
zálna spotrebná funkcia (fyziologická utilita). Evolučne vy-
plýva z potreby získavať potravu a vyhľadávať najvhodnej-
šie podmienky na prežitie, preto neuronálne štruktúry, ktoré
ju zabezpečujú, majú

”
univerzálny“ charakter a zdieľajú zá-

kladné spoločné charakteristiky u veľkého množstva živo-
číšnych druhov. To zároveň umožňuje odvodzovať základné
výstupy výskumu aj z pokusov na zvieratách. V teórii kla-
sickej ekonómie je jedným z ústredných pojmov tzv. maxi-
malizácia utility, ktorá charakterizuje správanie jedinca v si-
tuáciách vyžadujúcich výber z viacerých možností. Zjedno-
dušene ju možno interpretovať ako tendenciu uplatniť taký
výber, ktorý sa aktuálne javí ako najvýhodnejší, najviac vy-
hovuje predstavám, potrebám, znalostiam a možnostiam je-
dinca v konkrétnej situácii. V ekonomickej teórii umožňuje
vytvoriť matematický model, ktorý má rôznorodé aplikácie –
obchodné a politické rozhodovanie, ale aj sociálne interakcie
a podobne (Camerer, 2008).

Ukazuje sa však, že proces výberu u ľudí je podstatne
komplexnejší proces, na ktorý sa nedajú ortodoxne aplikovať
klasické teoretické modely. Klasické ekonomické teórie mali
tendenciu simplifikovať proces výberu, vychádzajúc z teórie
výberu maximálneho profitu pre jedinca v danej situácii,
ktorý sa ukazuje ako nedostatočný. Neuroekonomický prí-
stup vychádza z predpokladu, že sa nejedná výhradne len
o klasickú maximalizáciu utility a v procese rozhodovania
zohrávajú dôležitú úlohu aj emočné mechanizmy, sociálne
interakcie – vplyv výberu iných ľudí na rozhodovanie a ná-
sledné správanie (východiská tzv. teórie hier) a ďalšie fak-
tory. V porovnaní s klasickými ekonomickými teóriami je
výhodou neuroekonomického prístupu to, že na proces vý-
beru, rozhodovania a konečného správania nahliada ako na
komplexný mechanizmus, ktorý je výsledkom mnohopočet-
ných, často navzájom protichodných tendencií (napr. au-
tomatizované vs. vedome kontrolované reakcie) ovplyvňo-
vaných viacerými premennými. Zdôrazňuje, že ho nemožno
chápať ako konzistentný a stereotypný proces, ktorý sa riadi
zákonitosťami jednoduchej logiky, pretože do neho vstupuje
veľké množstvo aktuálnych biologických činiteľov. Rešpek-
tuje aj značný formatívny vplyv spoločenského prostredia
na ekonomické rozhodovanie jedinca. Preto dochádza k vzá-
jomnému zdieľaniu poznatkov so sociálnou kognitívnou ne-
urovedou – zohľadňovanie sociálnych interakcií a vytváranie
sociálnych modelov, ktoré zohľadňujú spoločenské interak-
cie v procese rozhodovania. Zásadne mení pohľad na vý-
skum ekonomického rozhodovania – mení svoju orientáciu
z jednoduchých ekonomických modelov na zložitejšie inte-
rakcie, ktoré berú do úvahy aj okolnosti bežného života je-
dinca (vzťahy, zákony, pravidlá a pod.) Doterajšie zistenia
čoraz zreteľnejšie poukazujú na to, že proces rozhodovania
je veľmi komplexný, zabezpečovaný mnohopočetnými moz-
govými

”
systémami“ a interakciami (Loewenstein a spol.,

2008; Camerer, 2008).
Podľa neuroekonomických teoretikov je využitie neuro-

vedy v ekonomickej teórii prospešné z neurovedeckého aj
ekonomického hľadiska: ekonomické modely disponujú pre-
pracovanými objektívnymi hodnotiacimi nástrojmi, ktoré
umožňujú pomerne spoľahlivo hodnotiť behaviorálne vý-
stupy v ekonomickej aktivite (napr. hodnotenie peňažných
pohybov), kým neuroveda ponúka prepracované neurobiolo-
gické teoretické modely a poznatky, ktoré je možné veľmi
sofistikovane použiť v experimentoch (napr. neurozobrazo-
vacie metódy a prepracovanosť výskumných postupov) (Zak,
2004). Cieľom neuroekonomického výskumu je lepšie pocho-
penie princípov ekonomického rozhodovania a stratégie sprá-
vania zákazníka – konzumenta v ekonomických procesoch
prostredníctvom neurobiologických a psychologických poj-
mov, poznatkov a metód.

Výstupy neuroekonomických výskumov

Neuroekonomický výskum sa zameriava najmä na:

1. identifikáciu neurálnych procesov zúčastňujúcich sa ta-
kých procesov rozhodovania, na ktoré je možné dobre
aplikovať už existujúce ekonomické modely,
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2. štúdium takých situácií, pri ktorých klasické ekono-
mické modely nemožno použiť/nefungujú.

Ústrednými oblasťami neuroekonomického výskumu sú
najmä: odmena a proces jej získavania, rozhodovanie v pod-
mienkach istoty/neistoty, schopnosť potlačenia okamžitého
zisku/odmeny, učenie, stratégia a kooperácia. Modelovanie
situácií vyžadujúcich aktiváciu týchto funkcií preto patrí
k najčastejším predmetom neuroekonomických výskumných
štúdií. Často ide o hodnotenie zmien neurofyziologickej akti-
vity rôznych mozgových štruktúr, o ktorých sa predpokladá,
že takéto procesy zabezpečujú. Ich základný prehľad ukazuje
tabuľka 1.

Tabuľka 1. Vybrané mozgové štruktúry v neuroekonomickom
výskume.

• prefrontálny kortex

• parietálny kortex

• gyrus orbitalis a orbitofrontálny kortex

• ventrálna tegmentálna area a substantia nigra

• cingulum

• limbický systém

• striatum

Na základe výskumov realizovaných na opiciach Platt
a Glimcher (1999) pozorovali, že pri opakovaní situácií, ktoré
boli spojené s očakávaním odmeny dochádzalo preferenčne
k aktivácii laterálnej intraparietálnej kôry (hodnotili inten-
zitu šírenia akčného potenciálu). Autori predpokladajú, že
táto oblasť by mohla slúžiť na vyhodnocovanie potenciál-
nej odmeny po jej vizuálnom rozpoznaní a pred jej násled-
nou projekciou do motorickej kôry. Tieto zistenia replikoval
a doplnil Glimcher (2004), ktorý zistil, že frekvencia akč-
ných potenciálov laterálnej intraparietálnej kôry predikovala
správanie opíc v konkrétnych situáciách spojených so získa-
vaním odmeny. Ďalšou skúmanou štruktúrou pri identifikácii
a vyhodnocovaní odmeny boli dopamínergické neuróny ven-
trálnej tegmentálnej arey a substantia nigra. V niektorých
pokusoch (podľa Schultza a spol., 1997) zisťujúcich neuro-
nálnu aktivitu týchto oblastí u nehumánnych primátov zano-
renými elektródami sa zistila zvýšená aktivita, ktorá koreš-
pondovala s rozdielom medzi očakávanou a reálne získanou
odmenou. Na základe podrobnejších meraní bolo dokonca
možné zostaviť matematický model, ktorý umožňoval po-
mocou miery dopamínergickej aktivácie odhadnúť správanie
a učenie zvierat pri získavaní odmeny (citácia podľa Zak,
2004).
Ďalšou študovanou, ale zatiaľ málo preskúmanou oblas-

ťou je rozhodovanie v podmienkach zneisteného výberu. Zak
(2004) referuje o štúdiách na zdravých dobrovoľníkoch s vy-
užitím fMRI (funkčná magnetická rezonancia), ktoré uká-
zali, že nejednoznačnosť výberu (neistota zisku), napríklad

pri rôznych formách lotérie (riziková vs rizikovejšia s mož-
nosťou vyššej výhry), viedla k aktivácii ventromediálneho
kortexu a limbického systému, alebo bola spojená s rostro-
frontálnou kôrovou aktiváciou a ventromediálnou kôrovou de-
aktiváciou. Zdôrazňuje však, že doterajšie zistenia sú len par-
ciálne, často s odlišnými výsledkami, a preto vyžadujúce de-
tailnejší výskum.

Regionálnu mozgovú aktiváciu pri očakávaní alebo získaní
finančnej výhry u zdravých dobrovoľníkov hodnotili pomo-
cou fMRI Breiter a spol. (2001). Zistili, že očakávaná alebo
reálne získaná odmena bola spojená so signifikantnými he-
modynamickými zmenami v amygdalo-sublentikulárnej ob-
lasti a gyrus orbitalis. Celkovo pozorovali, že výhry viedli
skôr k aktivácii pravej hemisféry, zatiaľčo prehry aktivovali
ľavú hemisféru. Na ďalšiu možnú štruktúru, ktorá sa po-
dieľa na zabezpečovaní funkcie utility (viď vyššie) upozornili
Knutson a spol. (2003). Zistili, že probandi, ktorým ozná-
mili ich výhru, vykazovali aktiváciu mediálneho prefrontál-
neho kortexu, kôry zadného cingula a parietálneho kortexu.
Ak bola výhra očakávaná, ale nakoniec nezískaná, dochá-
dzalo v mediálnom prefrontálnom kortexe k poklesu aktivity
v porovnaní s východiskovou hodnotou. Ďalšia štúdia Dick-
hauta a spol. (2003) ukázala na aktiváciu orbitofrontálneho
kortexu (hodnotené pomocou pozitrónovej emisnej tomogra-
fie) pri zvažovaní výhry/prehry u probandov vyberajúcich
si z viacerých foriem lotérie. Z vyššie uvedených výsledkov
vyplýva, že funkcia tzv. fyziologickej utility by mohla byť
podmienená funkciou viacerých mozgových regiónov – orbi-
tofrontálnej – striatálnej oblasti, mediálneho prefrontálneho
kortexu a laterálnej intraparietálnej kôry. Tieto sa pravde-
podobne podieľajú na

”
vyhodnocovaní“ odmeny a sú spo-

jené s bližšie neurčenými nadradenými mozgovými oblasťami
(pravdepodobne však v prefrontálnej kôre), ktoré podnetu
prisudzujú finálne hodnotenie, a to najmä v prípadoch, keď
nižšie postavené regióny poskytujú navzájom

”
konfliktné“

informácie (Zak, 2004).

Rozdielmi v neurofyziologických procesoch medzi okamži-
tou a odloženou odmenou (v tomto prípade výhrou) sa za-
oberali McClure a spol (2004). Pomocou fMRI hodnotili re-
akcie ľudí na peňažnú výhru, pričom probandi si mohli vy-
brať medzi okamžitým a nižším alebo odloženým a vyšším
ziskom. Okamžitá výhra viedla primárne k aktivácii ventrál-
neho striata, mediálneho orbitofrontálneho kortexu a mediál-
nej prefrontálnej kôry. Odložená výhra (vyplatená s odstu-
pom 2 až 6 týždňov) navodzovala odlišné zmeny – viedla
k aktivácii laterálnej prefrontálnej a inferiórnej parietálnej
kôry. Autori vyslovili predpoklad, že výber medzi okamži-
tou a odloženou výhrou vedie na neurofyziologickej úrovni
ku kompetícii medzi limbickými štruktúrami (okamžitý zisk)
a vyššími kôrovými oblasťami (komplexnejšie vyhodnocova-
nie možného zisku).

Barraclough a spol. (2004) skúmali neuronálnu aktivitu
(hodnotenú ako akčné potenciály) u opíc pri podmiene-
nom učení, posilňovaní naučeného a rozpoznávaní podne-
tov vyhodnotených ako odmena. Zistili, že pri realizácii
výberu z viacerých možností bola aktivita dorzolaterálneho
prefrontálneho kortexu podmienená predchádzajúcou odme-
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nou a predchádzajúcim spôsobom jej voľby. Domnievajú sa
preto, že dorzolaterálny prefrontálny kortex môže byť súčas-
ťou neurofyziologického systému zabezpečujúceho získavanie
odmeny najmä vtedy, ak vyžaduje strategické rozhodova-
nie na základe pamäťových stôp. U ľudí sa dorzolaterálny
prefrontálny kortex aktivuje pri funkcii pracovnej pamäti
a môže predstavovať ďalšiu zo štruktúr zabezpečujúcich fy-
ziologickú funkciu utility, ktorá pri výbere aktuálnej odmeny
zohľadňuje vlastnosti predchádzajúcej odmeny. Ako ďalšie
oblasti aktivované pri učení, posilňovaní naučeného a roz-
poznávaní odmeny boli identifikované aj amygdala a orbito-
frontálny kortex. Problematika výskumu učenia a budovania

”
ziskových“ stratégií je mimoriadne komplexná. Je zabezpe-
čovaná zložitými mechanizmami s participáciou viacerých
mozgových oblastí a neurotransmiterov. Spomedzi nich sa
výnimočné postavenie pripisuje glutamátu a jeho dôležitej
funkcii pri vytváraní neuronálnych prepojení a fenoménoch
ako long term potentiation (LTP). Práve táto problematika
sa považuje za jednu z najperspektívnejších oblastí ďalšieho
neuroekonomického výskumu (Zak, 2004).

Ďalšou z oblastí neuroekonomického výskumu je štúdium
neurobiologických základov kooperatívneho správania (pred-
poklad lepšej ekonomickej výkonnosti). Klasickou je napr.
štúdia McCabea a spol. (2001), ktorí pomocou fMRI vyšet-
rovali probandov spolupracujúcich v čase vyšetrenia s dru-
hou osobou prostredníctvom počítača. Autori predpokla-
dajú, že základom správnej kooperatívnosti je schopnosť
anticipácie správania druhého človeka. To je realizované
predstavou seba samého a svojho konania v rovnakej situ-
ácii a prejavuje sa aktiváciou mediálneho orbitofrontálneho
kortexu a niektorých ďalších oblastí. V procese spracova-
nia a prípravy kooperatívneho správania sa uplatňuje jej

”
odmeňujúci“ význam – aktivácia striata, zvažovanie mož-
ného väčšieho zisku za cenu

”
horšej prosociálnej“ stratégie

– aktivácia anteriórnej cingulárnej kôry a jeho emocionálny
význam – aktivácia orbitofrontálneho kortexu.

Zaujímavou oblasťou výskumu kooperatívnosti a prosociál-
neho správania je štúdium účinkov niektorých v CNS pôso-
biacich hormónov. Klasickým príkladom sú výsledky výsku-
mov efektu oxytocínu, o ktorom je známe, že sa uplatňuje
aj v modifikácii medziľudských interakcií. Niektoré štúdie
ukázali, že oxytocín zvyšoval dôveru a

”
štedrosť“ pri in-

terakciách ekonomického charakteru. Ako príklad z praxe
môže poslúžiť situácia, keď príjemné vystupovanie obchod-
ného zástupcu môže prostredníctvom zvýšeného uvoľňovania
oxytocínu u kupujúceho prispieť k úspešnejšiemu výsledku
predaja (Stanton, 2008).

Vyššie uvedené výsledky poukazujú na to, že ekonomické
strategické rozhodovanie je komplexný dej zabezpečovaný
pravdepodobne zložitými mechanizmami a viacerými moz-
govými štruktúrami (mohlo by ísť o akúsi

”
ekonomickú“

neuronálnu sieť, v ktorej sa uplatňujú kognitívne, sociálne,
emočné, pudové a ďalšie interakcie). Vzhľadom k dynamike,
akú možno pozorovať v rozvoji neurovied, vrátane neuroeko-
nómie, však uvedený prehľad poskytuje len bazálny

”
náčrt“

problematiky a mnohé naznačené perspektívy a výsledky
môžu byť zásadne inovované alebo rozšírené.

Záver

Rozvíjajúca sa neuroekonómia má svojich prívržencov aj od-
porcov. Existujú názory (ekonomických odborníkov aj ne-
urovedcov), že výskum neurobiologických základov ekono-
mického správania nie je potrebný. Zaujímajú k tejto prob-
lematike skôr skeptický postoj a nepredpokladajú, že by aj
napriek enormnému rozvoju neurovied a moderných neuro-
zobrazovacích techník mohol tento výskum priniesť v do-
hľadnej dobe zásadnejšie objavy, ktoré by lepšie objasnili
procesy komplexného ekonomického uvažovania a výberu.
Pozitívne postoje naopak vyjadrujú presvedčenie, že rozvoj
nových technológií a nárast poznatkov v neurovede má pre
ekonomický výskum veľký potenciál. Už teraz sa ukazuje,
že môže byť prospešný pre vytvorenie nového teoretického
rámca, ktorý v ekonomickom rozhodovaní zohľadňuje zložité
interferencie, vrátane vnútorných postojov a kognitívnych
špecifík jedinca (Camerer, 2008).
Doterajšie výstupy neuroekonomického výskumu ukazujú,

že by mohlo ísť o perspektívny vedecký smer, ktorý môže zís-
kať dôležitosť aj v intenciách prebiehajúcej svetovej finanč-
nej a hospodárskej krízy. Zatiaľ v teoretickej rovine by mohol
byť prospešný pre získanie dôležitých poznatkov o ekono-
mických procesoch na individuálnej (napr. neurobiologicky
podložené poznatky o ekonomickom správaní jedinca, hedo-
nistické konzumné správanie vs. racionálna finančná discip-
lína a pod.) aj globálnej úrovni (napr. komplexnejší pohľad
na ekonomické správanie ľudstva, ktoré vychádza z jeho je-
dinečnej mentálnej schopnosti a jeho významu pre riadenie
ekonomiky).
Význam rozvoja neuroekonómie je však pravdepodobne

hlbší a dôležitejší. Mohlo by ísť o signál, že sa začína formo-
vať spoločenská požiadavka na uplatnenie poznatkov mo-
dernej neurovedy v celospoločenskom meradle, t.j. nielen
v zdravotníctve a farmakologickom priemysle, ale aj pri vý-
skume spoločenského poriadku, právneho a ekonomického
systému a politiky. Môže predznamenávať novú éru, v ktorej
by mohla mať neuroveda dôležitú úlohu a mať spoločenský
dosah a postavenie ako doteraz nikdy v histórii. Došlo by
tak k parciálnej konvergencii spoločenských vied a neuro-
vied, kde by neurovedecké poznatky mohli prispieť k odpo-
vediam na otázky celospoločenského, fundamentálneho vý-
znamu a zabezpečeniu ďalšej budúcnosti ľudstva. Aktuálne
ju možno vnímať ako novú šancu a výzvu pre neurovedy. Jej
adekvátne uplatnenie môže priniesť nové definície v porozu-
mení ľudskej existencie, čo však posúdia zrejme až nasledu-
júce generácie.

Literatúra

Barraclough D.J., Conroy M.L., Lee D.: Prefrontal cortex
and decision making in a mixed-strategy game. Nature Ne-
urosci., 7, 2004, s. 404-410.

Breiter H.C., Aharon I., Kahneman D., Anders D., Shizgal
P.: Functional imaging of neural responses to expectancy
and experience of monetary gains and losses. Neuron, 30,
2001, s. 619-639.



R. HRUBÝ: NEUROEKONÓMIA – NEUROVEDA V EKONÓMII 171

Camerer C.F.: Neuroeconomics: Opening the Gray Box. Ne-
uron, 60, 2008, s. 416-419.
Dickhaut J., McCabe K., Nagode J.C., Rustichini A., Smith
K., Pardo J.V.: The impact of the certainty context on the
process of choice. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 100, 2003, s.
3536-3541.
Glimcher P.W.: Neuroeconomics. Scholarpedia, 3(10), 2008,
s. 1759. Dostupné online:
http://www.scholarpedia.org/article/Neuroeconomics
Glimcher P.W., Dorris M.C., Bayer H.M.: Physiologic uti-
lity theory and the neuroeconomics of choice. Games Econ.
Behav., 52, 2004, s. 213-256.
Knutson B., Fong G.W., Bennett S.M., Adams C.S., Hommer
D.: A region of mesial prefrontal cortex tracks monetarily re-
warding outcomes: characterization with rapid event-related
fMRI. Neuroimage, 18, 2003, s. 263-272.
Loewenstein G., Rick S., Cohen J.D.: Annual Rev. Psychol.,
59, 2008, s. 647-672.

McCabe K., Houser D., Ryan L., Smith V., Trouard T.:
A functional imaging study of cooperation in two-person re-
ciprocal exchange. Proc. Natl Acad. Sci. USA, 98, 2001, s.
11 832-11 835.

McClure S.M., Laibson D.I., Loewenstein G., Cohen J.D.:
Separate neural systems value immediate and delayed mo-
netary rewards. Science, 306, 2004, s. 2105-2108.

Platt M.L., Glimcher P.W.: Neural correlates of decision va-
riables in parietal cortex. Nature, 400, 1999, s. 233-238.

Stanton A.: Neuroeconomics: A Critique of Neuroecono-
mics: A Critical Reconsideration, 2008. Dostupné online:
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/7928/.

Zak J.P.: Neuroeconomics. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B.
Biol. Sci., 359 (1451), 2004, s. 1737-1748.

Do redakcie došlo 11.3.2010.


