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Od Misese k Schützovi. Otázka apriorismu v ekonomii
PETR ŠPECIÁN
Abstrakt: Studie analyzuje v širším metodologickém kontextu
Misesův přístup k otázce apriorismu. Snaží se ukázat, že Misesovo
trvání na apriorním charakteru ekonomie (resp. praxeologie) není
nutnou podmínkou udržení specifického charakteru Rakouské
ekonomie, který se zakládá na subjektivisticko-individualistické
metodologii a snaze o adekvátní uchopení obecných zákonitostí
lidského jednání z východisek reálného aktéra. Redefinice apriorismu
v kontextu myšlenek Barryho Smitha a Alfreda Schütze znamená
rezignovat na jeho apodiktický charakter a přiblížit se široce pojatému
empirismu.

To může přispět

k nalezení

střední

cesty mezi

dogmatickými formami pozitivismu i apriorismu a postmoderním
relativismem.
Klíčová slova: Ludwig von Mises, Alfred Schütz, falibilistický apriorismus, Rakouská
ekonomie, metodologický individualismus
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Ekonomie jako jedna ze společenských věd se nachází, máme-li použít terminologie
Thomase Kuhna (1996), stále v předparadigmatickém období, které se vyznačuje ve srovnání
s přírodními vědami poměrně nízkou mírou toho, na čem se různé směry a učení všeobecně
shodnou.1 Spory, ve kterých ekonomie středního proudu soupeří s četnými heterodoxními
školami, se netýkají jen praktických věcných otázek, ale i platné metody zkoumání. Úspěchy
na poli přírodních věd inspirovaly mnoho společenských vědců při snaze pokud možno
napodobit úspěšnou přírodovědeckou metodologii, což se promítlo v důrazu na primát
ověřování empirických hypotéz pomocí sofistikovaných ekonometrických technik a
konstruování modelů, jejichž kvalita je ověřována úspěšností predikce. Tento postoj je
nejjasněji vyjádřen ve Friedmanově slavném eseji Metodologie pozitivní ekonomie (1953) –
není zkoumána realističnost předpokladů modelu, cílem je optimalizace schopnosti
předpovídat budoucí vývoj.
Filosofickým základem tohoto stanoviska je pozitivismus (přesněji logický pozitivismus
hlásaný Vídeňským kruhem od 20. let 20. století), který popírá spolehlivost introspekce, která
byla vždy opěrným bodem „rozumějících“ společenských věd, i poznatelnost posledních
příčin a principů (zákonů) světa, což činí poznání vždy jen hypotetickým a nehotovým.
Konstruovat a stále zdokonalovat modely využívající komplexní matematický aparát a
empiricky ověřovat získané predikce je úkolem vědy oproštěné od naivity a metafyzických
předsudků. Všechny smysluplné výroky pocházejí buď ze zkušenosti, nebo jsou analytické
(užitečné tautologie) jako matematika a logika.2 Pozitivismus s sebou nese i metodologický
monismus: metody přírodních a společenských věd se v zásadě neliší, existuje pouze jedna
věda (unified science).
Pozitivistický postoj v žádném případě není nesporný - na filosofickém poli utržil vážné
šrámy již například od Quinea (1951), který ukázal, že neexistuje žádný jednoduchý způsob
ověřování a oddělování smysluplného od nesmyslného, jaký si logičtí pozitivisté
představovali, a v přírodních vědách bylo kriterium verifikace přinejmenším v rámci oficiální
rétoriky3 nahrazeno popperovským kriteriem falzifikace.4 V této studii se budeme zabývat
kritikou zaznívající ze strany Rakouské školy. Ta argumentuje ve prospěch apriorního
1

Míra této shody je předmětem zkoumání – aktuálně srov. např. Šťastný (2010).
Analytický apriorní soud je pouze rozvinutím pojmu, který sice užitečným způsobem vyjasňuje, ale nic
nového k němu nepřidává. Klasickým příkladem je výrok „Všichni staří mládenci jsou neženatí muži“ – každý,
kdo rozumí významu pojmu „starý mládenec“ musí nahlédnout nutnou pravdivost celého výroku, aniž by bylo
třeba provádět empirické šetření mezi starými mládenci a dotazovat se na jejich manželský stav. Matematika je
v tomto smyslu pouze bohatým rozvinutím základní identity A=A.
3
Srov. McCloskey (1989).
4
K tomu došlo částečně i v ekonomii, kam se metodologické novinky zpravidla promítají později v samotné praxi vědy však neznamená zásadní posun a jeho ekonomická aplikace je sporná (Caldwell 1991).
2

2
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charakteru ekonomie, který má zaručit nezpochybnitelnou platnost ekonomických zákonitostí.
Zřejmě nejlépe rozpracoval a při zkoumání ekonomické reality jej aplikoval Ludwig von
Mises. Podle Misesova názoru netvoří pozitivistický empirismus ve společenskovědní oblasti
dostatečně spolehlivý fundament vědeckého poznání a výsledky jeho striktního uplatňování
jsou nejen věcně chybné, ale i destruktivní.5 Charakter ekonomického poznání je apriorní a
nezpochybnitelný. Při analýze otázky apriorismu ukážeme některé problematické body a
pokusíme se dospět k nárysu možnosti překonání základních rozporů s pomocí fenomenologií
inspirovaného empirismu Alfreda Schütze.
Schütz

se

ve

standardních

přehledech

objevuje

především

jako

zakladatel

fenomenologické a interpretativistické sociologie. Přesto má tento autor silný vztah
k ekonomickému myšlení Rakouské školy a pokusíme se ukázat, že s využitím jeho myšlenek
lze elegantně překlenout řadu problémů spojených s rakouským apriorismem. Chceme tím
navázat na řadu studií, které se zabývají možností využití Schützova díla v ekonomii zejména
ve spojitosti s teorií racionální volby (Koppl a Whitman 2004), problémem koordinace (Foss
1996), interpretativním obratem části Rakouské školy (Storr 2010a, 2010b; Kurrild-Klitgaard
2001, Lavoie 2011, Augier 1999) a problémem vědění (Knudsen 2004), ale zpravidla
nedoceňují metodologickou stránku problému. Pokusíme se ukázat afinitu schützovského nepozitivistického empirismu a moderní „falibilistické“ interpretace apriorismu provedené
Barrym Smithem (1996) při zachování specifického rázu Rakouské ekonomie, která
nezapomíná na individuálního aktéra a roli jeho subjektivity.
***
Misesova metodologie se zakládá na obhajobě metodologického dualismu, který
přisuzuje odlišnou metodu vědám přírodním a vědám společenským, respektive vědám o
lidském jednání, použijeme-li Misesovu terminologii.6 Postup přírodní vědy se soustředí na
vyvozování obecných hypotéz z omezeného počtu pozorování a jejich ověřování s ohledem
na kvalitu získaných predikcí. Moderní přírodovědecké předpovědi mají zpravidla
kvantitativní charakter a zakládají se na aplikaci rozvinutého matematického aparátu. Jejich

5

„Pokud se empiristický princip logického pozitivismu vztahuje k experimentálním metodám přírodních
věd, pouze trvá na tom, co není nikým zpochybňováno. Pokud odmítá epistemologické principy věd o lidském
jednání, není pouze zcela nesprávný. Rovněž vědomě a záměrně podemílá intelektuální základy západní
civilizace.“ (Mises 2006a, 133)
6
Tento názor u něho není možno směšovat s ontologickým dualismem, který znamená přesvědčení o
dvou rozdílných substancích – tělesné a duchovní. Mises trvá pouze na tom, že ve vědě je třeba postupovat jako
by oba regiony byly oddělené, lhostejno zda si to vynucuje metafyzická podstata světa, nebo (a to mnohem spíše)
jen nedostatečnost lidského poznání.
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základním nástrojem je experiment, jehož užití je umožněno tím, že zkoumají zpravidla
relativně uzavřené systémy.7 Mises se snaží ukázat, že ani jejich postup není možný bez
určitých fundamentálních všeobecných východisek, které jsou vůči všemu přírodovědeckému
zkoumání apriorní. Bez apriorního předpokladu pravidelnosti a opakování přírodních dějů by
totiž metoda, která umožňuje předpovídat budoucnost pomocí extrapolace řady minulých
událostí, ztratila smysl. Pro přírodní vědy je tedy charakteristický „aprioristický
determinismus“ (Mises 2005, 91). Základní a určující v této oblasti zkoumání je kategorie
kauzality, jíž jsou všechny jevy podřazovány.
Postup přírodní vědy je rovněž neoddělitelný od užití apriorních konceptů matematiky a
logiky. Mises však identifikuje tři oblasti pracující s apriorním rozborem pojmů – vedle
logiky a matematiky jde o praxeologii, logiku lidského jednání, jejímž nejrozvinutějším
oborem je ekonomie. Všechny tři apriorní vědy jsou podle Misese analytické, jejich poznatky
mají tautologický charakter – to znamená, že nemohou být vyvráceny a rozpor s nimi je
nemyslitelný (Mises 2006a, 18).8 V oblasti logiky lze jako příklad uvést zákon vyloučeného
třetího (předmět nemůže mít a zároveň nemít nějakou vlastnost), v oblasti praxeologie se
jedná zejména o fundamentální axiom „člověk (účelově) jedná“, neboť, jak se snaží dokázat
Hoppe (2007), i každý pokus o vyvrácení tohoto axiomu by byl nutně účelovým jednáním. 9
Zatímco platnost prvních dvou apriorních věd lze v rámci misesovského systému označit jako
obecnou, platnost praxeologie je pouze partikulární v oblasti lidských záležitostí.
Vědy o lidském jednání, kam vedle praxeologie náležejí empirické historické vědy
včetně empirické ekonomie, se podle Misese od přírodních věd odlišují v první řadě tím, že
vedle kategorie kauzality je pro ně určující rovněž kategorie finality, resp. teleologie –
účelovosti. Snažit se vymýtit z výkladu lidského jednání poukazy na jeho účelovou strukturu
prostředek-cíl a vysvětlovat člověka ryze kauzálně, jak o to podle Misese usilují pozitivisté, je
přinejmenším v současné době marný podnik. Přejímání metod přírodních věd zkoumajících
ne-lidskou realitu do oblasti lidského jednání považuje Mises za krok špatným směrem,
protože v lidských reakcích na stimuly nelze vypozorovat žádné pravidelnosti, se kterými by
se dalo po přírodovědném způsobu pracovat při vytváření predikcí (Mises 2006a, 61; 2006b,
7

Uzavřený systém je systém, kde lze v průběhu experimentu kontrolovat všechny relevantní vstupy a
výstupy. Protipólem je systém komplexní, který je vzhledem ke své složitosti experimentátorem
nekontrolovatelný. Takové systémy nalézáme v oblasti společenských věd, ale také v meteorologii či astronomii.
8
Mises později svá tvrzení o analytickém původu praxeologie částečně modifikuje, protože je skutečně
obtížné si představit, jak lze z pojmu jednání analyticky získat „pojmy hodnoty, bohatství, směny, ceny a
nákladu“ (Mises 2003, 25) a řadu dalších konceptů, ovšem spíše v tom směru, že se snaží celý problém
banalizovat: „Otázky, zda je praxeologické soudy třeba nazývat analytickými nebo syntetickými a zda je jejich
postup třeba kvalifikovat jako ‚pouze‘ tautologický, nebo ne, jsou pouze slovní hrou (of verbal interest only).“
(Mises 2006a, 44)
9
Ke kritice Hoppeho důkazu viz Pavlík 2010, 54–55, který shrnuje i dřívější Smithovu (1990) kritiku.
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50),10 a především za rezignaci na základní výhody, kterými zde člověk z hlediska poznání
disponuje. Jednající člověk, homo agens, má privilegovaný vhled do vlastního jednání a jeho
kategoriální struktury – odtud také nevyhnutelnost metodologického individualismu, který
nemůže jedince přeskočit, a subjektivní koncepce racionality, již nelze posuzovat z hlediska
vnějšího pozorovatele.
Praxeologie je podle Misese ryze deduktivní věda: „Všechny její teorémy jsou produkty
deduktivního myšlení, které se odvíjí od kategorie jednání.“ (Mises 2006a, 44). Je vědou o
formální struktuře jednání, jejím úkolem analýza konceptů odhalující „univerzálie a
kategorie“ (Mises 2006b, 47). Výstupem praxeologického bádání má být konečná množina
nezpochybnitelných pravd týkajících se lidského jednání, které vytvářejí formu, již lze naplnit
libovolným historickým obsahem. Praxeologie tak činí možnými kvalitativní odhady
budoucího dění (ale nikoli kvantitativní předpovědi)11 a poskytuje pojmy (koncepty)
umožňující zkoumání historických věd. Historické vědy pracují s empirickými daty a od
praxeologie se radikální liší nejen svým způsobem zkoumání, ale i mírou jistoty získaných
poznatků. Základním nástrojem, který používají při analýze a výkladu komplexních a
jedinečných jevů lidských dějin, je rozumění.12 Rozumění lidským záležitostem staví na
apriorních praxeologických kategoriích a pojmech, které je však třeba uplatnit na konkrétní
historickou realitu, jež je logické přesnosti a čistotě vzdálená. Představuje tedy určitou
intuitivní zdatnost historika, který musí na základě svého vhledu provést přiřazení správně.13
Tato zdatnost se tříbí se zkušeností jednak introspektivní (rozumím druhým na základě toho,
jak rozumím sobě), jednak „vnější“, kdy je naše rozumění druhým v každodenních situacích
neustále verifikováno či falzifikováno na základě úspěchu při předvídání jejich reakce. Čisté
praxeologické koncepty se v rukou historika mísí s ideálními typy coby „pojmy porozumění“
(Mises 2006b, 54), které umožňují vůbec nějak konceptuálně pojmout jedinečnost

10

Viz rovněž Hayek 1979.
Roli predikcí je třeba ovšem zásadně zdůraznit. Bez nějakého způsobu předpovídání budoucího dění
totiž u žádné teorie nelze rozhodnout, zda je platná, či neplatná. Mises tak může mít výhrady ohledně
pozitivistického empirismu a jeho „liberálního“ přístupu k předpokladům, ale ani jeho doktrína se „soudné
stolici zkušenosti“ nemůže zcela vyhnout. I v případě, že některé základní kategorie empiricky verifikovat nelze
(např. kategorii finality), jejich užití musí mít v konečném důsledku nějaké postižitelné dopady. Přinejmenším
tehdy, má-li praxeologie hrát ve společenských vědách úlohu eukleidovské geometrie, jak Mises požaduje, a ne
být pouze množinou prázdných tautologií.
12
Mises zde vychází z Maxe Webera (1980, 2) a jeho diference mezi racionálním a „empatickým“
(einfühlend nacherlebend) porozuměním. Racionální rozumění je u Misese apodikticky jisté poznání
praxeologie, kdežto intuitivní empatická varianta, která jako jediná si zachovala nálepku rozumění, je
historickou metodou.
13
Tato „správnost“ je vždy pouze relativní, protože historik se nedokáže (a ani nemůže, protože by
pozbyl empirická východiska rozumění) nikdy zcela oprostit od svých předsudků daných jeho vlastní historickou
situovaností. V této souvislosti srov. Gadamer 1994.
11
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historických událostí. „Ideální typy jsou prostředky, které umožňují zjednodušit nakládání
(treatment) s matoucí mnohostí a rozmanitostí lidských záležitostí.“ (Mises 2005, 320)
Základním problémem, který musí Mises řešit, je typ vztahu apriorních konceptů
praxeologie ke skutečnosti. Pokud praxeologie pouze logicky dedukuje kategorie a pojmy,
jakým právem jsou tyto pojmy a kategorie aplikovány na reálný svět? Pokud nevycházejí ze
zkušenosti, jak mohou o zkušenosti vypovídat? Jak se logický rozbor pojmu jednání nebo
směny vztahuje k aktu jednání či směny v konkrétním historickém kontextu? Tyto otázky
představují pro Misese zřejmou obtíž a odpovědi, které na ně dává, jsou nejasné a v průběhu
jeho díla proměnlivé.
U problému vztahu reality a apriorních konceptů lze, jak ukazuje Barry Smith (2005),
odpovědět v zásadě dvojím způsobem: buď se jedná pouze o zákony myšlení, kdy mysl
„otiskuje“ do světa, který je sám o sobě nepoznatelný či chaotický, svoji apriorní strukturu a
formátuje řadu vjemů do smysluplných struktur, jak se domníval Kant. V tom případě je pro
naši mysl svět poznatelný proto, že poznává pouze to, co do něho sama vložila. Takový vztah
apriorních struktur mysli ke světu lze označit jako „impozicionistický“. Alternativou je vztah
„reflekcionistický“, kdy apriorní struktury mysli nějakým způsobem odpovídají strukturám
obsaženým v reálném světě. Mysl tak svět netvoří, ale pouze odráží, a objevené struktury jsou
strukturami „reálnými“. Filosoficky se reflekcionistické stanovisko odkazuje k Aristotelovi
(např. Rothbard (1957)) a jeho „naivnímu realismu“, který se však pojí s problematickou
substantivistickou metafyzikou. Mises zastává střídavě jednu i druhou variantu. V Lidském
jednání hovoří o tom, že praxeologie zkoumá strukturu lidské mysli, přičemž „praxeologická
znalost je v nás, nepřichází zvnějšku“ (Mises 2006b, 58) a „život ani realita nejsou logické ani
nelogické“ (Mises 2006b, 60), což je impozicionistické řešení, které má však nepříjemné
idealistické konotace a ani filosoficky není neproblematické.14 Později, ve své poslední
metodologické práci The Ultimate Foundation of Economic Science, nabízí Mises obecně
přijatelnější evoluční interpretaci svého apriorismu, která je spíše reflekcionistická:
Stejným způsobem, jakým evoluční proces eliminoval všechny skupiny, jejichž
členové (individuals) nebyli vzhledem ke specifickým vlastnostem svých těl způsobilí
přežít ve zvláštních podmínkách svého prostředí, eliminoval také všechny ty skupiny,
jejichž mysli se vyvinuly takovým způsobem, který učinil jejich užití pro řízení chování
(guidance of conduct) zhoubným. (Mises 2006a, 15–16)

14

Smith (2005) ukazuje při aplikaci na Misese vážné potíže celé koncepce.
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Při použití evolučního vysvětlení ztrácí dichotomie mezi impozicionistickým a
reflekcionistickým řešením otázky apriorismu svoji ostrost. Takto „naturalizované“ apriori
představuje adaptivní predispozice (např. v podobě kategorií kauzality a finality) a musí do
značné míry odrážet realitu, jinak by neumožňovalo přežití. Na druhou stranu není adaptace
zcela dokonalá a například tam, kde není evoluční tlak příliš silný, nebo dochází k relativně
rychlým změnám v prostředí, mohou vznikat chyby jako je sklon k uplatňování kategorií
mimo obor jejich platnosti, což způsobuje řadu kognitivních klamů a předsudků (bias).15
Pokud se ovšem tímto způsobem rozejdeme jak s Kantem, tak s Aristotelem a
spokojíme se s Darwinem, dochází i k otřesení epistemologického statusu apriori, jehož
platnost již není apodiktická, ale pouze pragmatická („funkční“) a v zásadě vždy přístupná
revizi. Pak je ovšem třeba dále upřesnit, v jakém smyslu a zda vůbec lze ještě oprávněně
hovořit o apriori. Pokud se tento pojem rozhodneme zachovat, nejedná se již o „tvrdé“
analytické apriori, neměnné a apodikticky nutné, ale o „měkké“ syntetické apriori, které je
platné pouze po způsobu platnosti předpokladů vědeckého modelu a tedy vždy jen
hypotetické. Na první pohled je zřejmé, že kategorie kauzality není předpokladem stejné
úrovně jako třeba předpoklad dokonalé konkurence, který má umožnit konstrukci konkrétního
modelu. Chceme však obhajovat tvrzení, že rozdíl mezi těmito dvěma předpoklady je pouze
rozdílem stupně a nikoli „podstaty“. V jakémkoli vědeckém systému se vyskytují
předpoklady fundamentální a obecné, které stojí přímo v jeho jádru, a okrajové, pomocné ad
hoc předpoklady, které mají umožnit řešení konkrétních problémů a aplikaci obecných teorií.
Důležitost postavení předpokladu v rámci systému je přímo úměrná volnosti, se kterou lze
předpokladem nakládat – zatímco okrajové předpoklady lze v podstatě po libosti přijímat a
opouštět v závislosti na kvalitě predikcí, jichž jsme s jejich pomocí schopni dosáhnout,
fundamentálních předpokladů, na kterých je závislý celý vědecký diskurs, se v podstatě nelze
dotknout.16 „Měkké“ apriori tak tvoří množinu jádrových výroků (resp. předpokladů) každé
vědy, která však není definitivně uzavřená a nelze ani prokázat, že se jedná o jedinou možnou
množinu.17 Misesova praxeologie pak může být interpretována jako snaha o systematické
zachycení těchto základních předpokladů, které podkládají jednu z oblastí našeho poznání,
konkrétně oblast lidského jednání.

15

Připomeňme si jako příklad naivní antropomorfismus, který má sklon připisovat přírodním jevům
stejnou mentální stránku, jakou připisujeme lidským bytostem. Tento postoj, jakkoli se nám dnes může zdát
úsměvně naivní, byl s velkými obtížemi vykořeněn až moderní přírodovědou. Srov. Hayek 1979.
16
V této souvislosti je nutné uznat inspiraci Quineovou (1994) ideou holismu.
17
Srov. Caldwell 1984.
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Opuštění absolutní platnosti „tvrdého“ apriori nevede automaticky k tvrzení, že všechny
předpoklady jsou ryze arbitrární, které Mises (a po něm i B. Smith) přisuzuje pozitivistům,
ani nedává přímé opodstatnění jeho obavám spojeným s doktrínou polylogismu, jehož
aktuální variantou je radikální postmodernistický relativismus (viz např. Lyotard 1993).
Znamená pouze opuštění dogmatismu a uznání dynamického charakteru našeho poznání,
které by se patrně v případě Rakouské školy mělo pojit s uznáním prostoru oprávněného
působení standardní empirické ekonomie. Barry Smith (1996) se vydal se svojí obhajobou
„falibilistického apriori“ v podstatě identickou cestou:
Jednoduše potvrzujeme, že existují syntetické vnitřně (intrinsically) přesvědčivé
pravdivé propozice a že věda usiluje nakumulovat jich stále více; netvrdíme však, že
víme (nebo ještě méně že máme jistou znalost toho), kteří z dostupných kandidátů na
tyto propozice jsou pravdiví mezi těmi, kteří v konkrétním čase hrají roli v reálně
existujících vědách. (Smith 1996, 191)
Smith tak zdůrazňuje hypotetický charakter základních předpokladů našeho poznání,
přičemž jeho přesvědčení o správnosti přinejmenším určité části z nich je třeba založit
v posledku pragmaticky – struktura lidské vědy nemůže být zcela mylná, protože výsledky,
které věda poskytuje, jsou funkční v podobě techniky i jako direktivy pro naše jednání. Jasně
si uvědomuje i to, že nemusí nutně existovat pouze jediný funkční set apriorních (v
„měkkém“ smyslu) postulátů a že úkolem Rakouské ekonomie není dogmaticky stanovit
jednou provždy platné poznání, ale spíše dbát na čistotu a kritickou reflexi základních
východisek empirického zkoumání.
Rakouskou ekonomii lze spatřovat tak, že poskytuje určitý typ základu pro
empiricko-matematickou ekonomii podobným způsobem, jako geometrie poskytuje
základ fyzice. (…) Myšlenka, že empirické objevy mohou vést v principu ke korekci
apriorního základu ekonomické disciplíny, otevírá vzrušující vyhlídku na něco jako
neeukleidovskou Rakouskou ekonomii, snad dokonce na celou skupinu takových
neeukleidovských disciplín, z nichž každá může vykázat jistý stupeň apriorní podpory.
(Smith 2005, 17)
***
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V druhé části této studie chceme ukázat, že Alfred Schütz se pokoušel o řešení
problémů spojených s apriorismem již od 30. let 20. století a že jeho příspěvek může být pro
Rakouskou ekonomii rovněž důležitým přínosem. Neomezuje totiž její úlohu pouze na oblast
apriorní (ve výše upřesněném smyslu) „protovědy“, ale zdůrazňuje její „humanistickou“
tendenci k udržení spojení mezi komplexní moderní vědou a naivně-přirozeným postojem
individuálního aktéra, což lze interpretovat jako pokračování misesovského metodologického
individualismu a primátu subjektivního prožívání (subjektivní racionality), které věda pouze
modifikuje pro své účely. Metodologie společenských věd by podle Schütze měla především
ujasnit charakter spojení vysoce abstraktního modelování s úrovní každodenního lidského
života a uznat místo „zapomenutého muže“ (Schütz 1976, 7), člověka všedního dne, jehož
jednání se snaží zkoumat. Schütz ukazuje, že tento metodologický postoj se nemusí nutně
pojit s problematickým „tvrdým“ apriorismem a je plně slučitelný se široce pojatým
empirismem, pod který lze zařadit i smithovské falibilistické apriori.
Schütz byl od počátku své profesní dráhy významně ovlivněn diskusemi s příznivci
Rakouské školy, které byly vedeny v rámci Misesova privátního semináře (Miseskreis), ale
dostal se do kontaktu i s kritickými příspěvky logických pozitivistů kolem Moritze Schlicka,
který mu zprostředkoval Felix Kaufmann („fenomenolog Vídeňského kruhu“), což u Schütze
vyústilo v jistou ostražitost ohledně filosofických základů misesovské metodologie (KurrildKlitgaard 2003).

Prendergast (1986), který jako první hluboce analyzoval Schützovo

napojení na Rakouskou školu, přesvědčivě dokazuje, že jeho první a nejsystematičtější dílo
z roku 1932 Der Sinnhafte Aufbau der sozialen Welt (Smyslupná výstavba sociálního světa,
(Schütz 1993)) vznikla právě pro skupinu lidí kolem tohoto semináře. Jejím účelem podle
Prendergasta bylo vyrovnání se slabinami, kterými trpěla Rakouská škola v průběhu 30. let –
chybějící teorií intersubjektivity a zastaralým novokantovským (v naší terminologii
impozicionistickým) způsobem legitimizace svých apriorních východisek. To se mělo dít
pomocí syntézy myšlenek Maxe Webera a Edmunda Husserla – především skloubením
Husserlovy fenomenologické metody a Weberových ideálních typů, které jsou podle Schütze
u Misese nedoceněny a desinterpretovány (Schütz 1996, 92). Tyto zdroje nabízely určité
odpovědi na tíživé metodologické problémy, byť poněkud jiného charakteru, než jaký
favorizoval Mises.
Schütz označuje svůj vlastní přístup jako sociologii vědění. V jeho případě se ovšem
nejedná o relativizující útok na status vědeckých poznatků, ale o snahu o adekvátní filosofické
a především metodologické založení společenskovědního zkoumání. Schützův přístup je ve
všech jeho dílech v základu fenomenologický, ovšem smysl této nálepky je třeba blíže
9
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vyjasnit. Fenomenologické východisko u něho spočívá v tom, že je nutné prozkoumat, jak se
ze subjektivního způsobu, kterým se individuálnímu vědomí jeví svět, vynořuje objektivní
způsob existence společenské reality18 a status objektivity u vědeckých výroků. S logickým
pozitivismem se Schütz shoduje v přesvědčení, že neexistují žádné metodologicky radikálně
oddělené oblasti zkoumání19 a v důrazu na empirický charakter poznání. Schütz ovšem
odmítá pozitivistický „panfyzikalismus“, podle něhož jsou všechny „vyšší“ vědy jako
biologie nebo sociologie nadstavbou základní vědy, kterou je fyzika, a je třeba z jejich
pojmového aparátu vymýtit (nebo alespoň odkázat do kategorie metafor) zbytky
antropocentrického vidění světa, jako je kategorie finality. Podle Schütze buduje věda své
modely světa na půdě již předem kolonizované naivní lidskou existencí v rámci „přirozeného
světa“ (Lebenswelt) naší každodennosti.20 Z přirozeného světa získává vědecké úsilí smysl a
je motivováno pouze na základě praktických ohledů tohoto význačného úseku reality
(paramount reality).21 Věda staví své „konstrukty druhého řádu“ na podkladu přirozeněnaivních a pragmaticky podmíněných „konstruktů prvního řádu“ (Schütz 1974, 5–6). Přírodní
vědy představují pouze mezní případ obecného vědeckého postupu, protože oblast jejich
působnosti leží zpravidla tam, kam naivní představy „běžného člověka“ (man in the street)
nezasahují, nebo kde nemusejí hrát žádnou roli. Obtížný úkol společenskovědního zkoumání
je však spojen s tím, že lidské jednání se orientuje na základě naivních představ o chodu
světa, ze kterých je následně nutno v rámci vědy kriticky vycházet a zohlednit jejich roli,
přičemž se navíc vědec, který je mimo svoji pracovnu také běžným člověkem s každodenními
problémy, musí ubránit, aby je nekriticky nepřejal a neuplatňoval ve svém výzkumu.
S ohledem na primát naivní zkušenosti Schütz zásadně vychází z bezprostředních
daností vědomí, které tvoří její živé jádro a pak postupuje směrem vzhůru na stupnici
komplexity k dalším vrstvám, jež se na toto jádro „nabalují“ se stále vyšším a vyšším stupněm
abstrakce. Zdrojem pravdy jsou prožitky individuálního vědomí a pouze z nich je podle

18

Instituce nemají v běžném slova smyslu fyzickou existenci. Jsou pouze v myslích jednotlivých
jednajících subjektů, ale vzhledem k jedinci paradoxně nabývají rozměru objektivní reality: peníze, nebo
vlastnictví existuje nezávisle na tom, zda zrovna já v ně věřím, či ne. Všechny instituce jsou vytvářeny pomocí
řečových aktů, promluv jednotlivých jednajících. Srov. Searle 2010.
19
„… soubor pravidel vědního postupu je stejně platný pro všechny empirické vědy, ať se zabývají
přírodními předměty, nebo lidskými záležitostmi. V obou oblastech panují principy kontrolovaného vyvozování
a verifikace druhými vědci a teoretické ideály jednoty, univerzality a přesnosti.“ (Schütz 1974, 49)
20
To je inspirovaného Husserlem (srov. Krize evropských věd (Husserl 1996)), který je přesvědčen, že
věda zapomněla svoje kořeny na půdě každodenní lidské zkušenosti a obrátila se proti člověku. K nápravě má
dojít „reaktivací“ vztahu vědeckého a naivního postoje ke světu, mezi nimiž neexistuje žádný fundamentální
zlom.
21
Tento významný pragmatický nádech Schützovy koncepce ji odlišuje od husserlovského
transcendentalimu a umožňuje vyhnout se řadě jeho obtíží spojených s neschopností přejít od imanence
individuálního vědomí ke světu – jejím dokladem jsou Husserlovy Karteziánské meditace (1993).
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Schütze možné vědecky vycházet. K sociálním strukturám a společenským celkům, je třeba
dospět od „syrové“ zkušenost v první osobě a individuálního jednání – to je východisko plně
kompatibilní s metodologickým individualismem a subjektivismem Rakouské školy, aniž by
bylo třeba postulovat systém apriorních poznatků.
Zkušenost v první osobě je nepřístupná pro vnějšího pozorovatele. Obsahy mysli jsou
zvnějšku neviditelné a jejich poznání je odkázáno na porozumění odkazům a náznakům, které
lze pozorovat na těle druhého člověka, nebo závislé na řečovém sdělení (srov. Schütz a
Luckmann 2003, 634–658). Na subjektivní východisko není možné rezignovat jednak proto,
že porozumění těmto různým signálům je podmíněno interpretací v rámci subjektivity
pozorovatele a jednak proto, že žádný ze způsobů „zvnějšnění“ vnitřního stavu není
dostatečně spolehlivý (mohu jako pozorovatel náznaky a slova mylně interpretovat a druhý
mne může klamat i záměrně). Převedeno na ekonomickou rovinu – subjektivní hodnocení
nelze nijak objektivizovat a oddělit od hodnotícího subjektu.
Schütz ukazuje problém uchopení syrové zkušenosti na intersubjektivní rovině. Jedná se
o klasický společenskovědní problém diference mezi subjektivním smyslem jednání a jeho
objektivní stránkou (objektivním smyslem), který Mises považuje za vyřešený postulováním
subjektivní racionality veškerého jednání (Mises 2006b, 18).

Schütz podává podrobnou

analýzu celého problému, kterou budeme stručně rekonstruovat: prožívání nelze
bezprostředně zachytit a to ani v naší vlastní reflexi (v introspekci), natož v jazyce a vědecké
teorii. Schütz lakonicky konstatuje, že existuje neodstranitelná diference mezi myšlením a
prožíváním (Schütz 1993, 70).22, 23 Při reflexivním náhledu dochází k abstrakci a zobecnění
situace, která byla prožívána jako jedinečná – zkušenost je totiž prakticky využitelná jen na
základě předpokladu, že naše minulé prožitky budou relevantní i v budoucnu, přičemž jedině
abstrakce a zobecnění umožňuje se poučit ze skutečnosti tak, aby se na základě minulých
prožitků daly předpovídat budoucí stavy světa. Schütz v této souvislosti hovoří o „syntéze
rekognice“ (1993, 104), kdy určité prvky prožitků jsou rozpoznávány jako typické a opakující
se, byť totalita konkrétního prožitku je vždy nová a odlišná i s ohledem na to, že se vždy mění
kontext (horizont), do kterého je prožitek zasazen.
Typizace jsou základním kamenem struktury lidské zkušenosti (zásoby vědění). Schütz
ukazuje, že již naivní každodennost spočívá na strukturách braných jako dané (taken-for-

22

Stejné přesvědčení nalezneme u Misese (2003, 46). Společnou inspirací je zde patrně Bergson.
Tento problém by se na poněkud odlišné rovině dal ztotožnit s problémem, který ukazuje Hayek (1945)
– diference, která vzniká mezi bezprostředním a zprostředkovaným, je i diferencí v objemu informací. Je-li
bezprostřední prožívání neredukovatelné beze ztráty informace na reflexi a sdělení, pak dochází ke ztrátě dat i
tehdy, když sám subjekt zpětně zkoumá své vlastní jednání, natož v případě pozorovatele či plánovače.
23
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granted), přestože se ve skutečnosti jedná o komplexní typizace na empirickém základu,
jejichž zkušenostní původ však byl zapomenut. Dvě základní typizace na půdě přirozeného
světa, které Schütz převzal z Husserlových analýz, jsou mohu-vždycky-zase (ich-kann-immerwieder) a a-tak-dále (und-so-weiter) – nejedná se zde o nic jiného, než o fundamentální
předpoklady pravidelnosti a opakování, tedy o „aprioristický determinismus“, který Mises
(2005, 91) spatřuje v základech vědy, ale zakotvený již v půdě naivní zkušenosti.
Na společenskovědní rovině jsou typizace pro aktéra nezbytné k tomu, aby se mohl
pohybovat a jednat ve světě, kde je jeho jednání odkázáno vedle nutnosti uchopení obecných
kauzálních souvislostí také na typickou představu o jednání anonymních druhých. Mysl aktéra
vytváří vždy na empirickém základě hypotetický model světa, který je spoluurčen jeho
biologickou přirozeností a biografickými souvislostmi, jež odrážejí i sociální situovanost.
V rámci přirozeného světa tento model podléhá neustálým modifikacím na základě měnící se
zásoby vědění a proměny struktur relevance spojených s konkrétní problémovou situací.
Úkolem vědy je především konstruovat modely trvalejšího rázu a vyšší obecnosti, jejichž
platnost by překročila limitaci subjektivitou konkrétního jedince.
S různými vrstvami typizace a interpretace se pojí různé stupně anonymity. Pojem
anonymity je pro celou Schützovu koncepci klíčový, protože umožňuje rozřešit konflikt mezi
teorií a historií, který vyvstal u Misese mezi situačně platnými historickými poznatky a
neměnnými ekonomickými zákony platnými a priori a je odpovědí na Misesovu praxeologii
jako čistou logiku jednání. Schütz na rozdíl od Misese nerozlišuje na jedné straně čisté
praxeologické pojmy a na straně druhé ideální typy jako pojmové nástroje historických věd.
Dá se u něho hovořit o „teleskopickém pojetí ideálního typu“ (Prendergast 1986) –
„teoretické“ a „historické“ ideální typy se liší pouze mírou anonymity, která je přisuzována
modelovým aktérům. Anonymita pro Schütze znamená, že pozorovatel bere v potaz pouze
objektivní souvislosti jednání. Extrémním případem je pak zcela anonymní „jeden a každý“ (v
případě ekonomie spotřebitel), jehož jednání se bere zcela oproštěné od subjektivity aktéra i
historických kulis a lze o něm říci, že na takto vymezeném poli probíhá se zákonitou
pravidelností (dá se znázornit například křivkami poptávky a nabídky). Tyto zákonitosti však
nejsou zákonitostmi samotného světa, ale pouze pravidly platnými v modelu, který vytvořila
lidská mysl. Platnost takového modelu je pouze hypotetická – jeho předpoklady tvoří apriorní
strukturu umělého loutkového světa. Snížíme-li stupeň abstrakce (resp. anonymity), je třeba
začít brát v potaz další detaily a okolnosti a „logická čistota“ se postupně vytrácí – to je
případ historických věd.
12
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Na jedné straně tak stojí ryzí prožívání, resp. spoluprožívání, které Schütz zahrnuje pod
pojem postoj-k-ty (Dueinstellung) a spojuje s představou společného stárnutí. Tato situace je
situací nulové anonymity – je bezprostřední a primární, ale vědecky nezpracovatelná. Na
druhé straně stojí postoj-k-vy (Ihreinstellung), k typické představě anonymního druhého, kde
aktér jedná na základě své představy o tom, kdo je a co dělá pošťák, bankovní úředník atp.24
Typizovaná představa druhého se nevztahuje na žádnou konkrétní osobu, ale na třídu osob
nebo činností. Pouze na úrovni těchto obecnin lze konstruovat abstraktní modely.
Vědecký postoj ke světu se od přirozeně naivního liší podle Schütze primárně tím, že
není postojem bezprostředně praktickým, ale čistě kognitivním. Ideální vědec je pro Schütze
osamělý nezaujatý pozorovatel, který musí „uzávorkovat“ (vyřadit z platnosti) své přirozené
struktury relevance, jakými jsou například dimenze intimity a anonymity spojené s jeho
vlastní biografickou situací, hledět na svět optikou řešeného problému a postupovat v souladu
se zásadami vědeckého zkoumání. (Schütz 1974, 37) S využitím ideálně typických konceptů
mění aktéry přirozeného světa v idealizované loutky, které jsou zcela v jeho moci a pro něho
dokonale transparentní.25 Stává se tak vševědoucím bohem svého malého modelového světa,
jehož struktury relevance26 jsou determinovány vědeckým problémem, který má být řešen.
(Schütz 1976, 81–83)
Na tomto základě formuluje Schütz základní metodologické požadavky, které je třeba
klást na vědecký model.

V našem kontextu je důležitý zejména postulát subjektivní

interpretace, podle něhož stejně jako všechny sociální struktury se zakládají v posledku na
jednání individua, musí i jejich modely ve svém základu mít nějaký model individuální mysli,
z jejíchž typizovaných rysů (např. preferencí) se vychází:
Správně rozuměno znamená postulát subjektivní interpretace aplikovaný na
ekonomii stejně jako na všechny ostatní sociální vědy pouze tolik, že vždy můžeme – a
pro některé účely musíme – odkazovat k aktivitám subjektů v rámci sociálního světa a
jejich interpretaci jednajícími v termínech systému projektů, dostupných prostředků,
motivů, relevancí a tak dále. (Schütz 1974, 35)

24

Schütz v této souvislosti rozlišuje mezi typickým průběhem jednání (základní rovina) a personálním
ideálním typem (vyšší rovina).
25
„Loutka se nerodí, neroste a neumírá. Nemá žádné naděje ani obavy, nezná úzkost jako hlavní motiv
všech svých činů. Není svobodná v tom smyslu, že by její jednání mohlo překročit limity, které určil
společenský vědec, její tvůrce. (…) Nemůže provést akci, která je vně typických motivů, typických vztahů
prostředek-cíl a typické situace určené (provided for) vědcem.” (Schütz 1976, 82)
26
Určit strukturu relevance znamená ujasnit si stupeň důležitosti různých typů dat (v podstatě definovat,
co jsou pro nás data) a úroveň obecnosti, na které se zkoumání bude pohybovat a kterou nesmí mimoděk opustit.
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Podle postulátu subjektivní interpretace se orientují i konstrukty na půdě přirozeného
světa. V rámci vědeckého přístupu se nejedná o nic jiného než o princip metodologického
individualismu a subjektivismu - tímto postulátem stvrzuje Schütz svoji opozici vůči
pozitivismu a hlásí se k uznání klíčové role individuálního aktéra, které je i dědictvím
Rakouské školy. Obdobnou roli má i postulát adekvátnosti, který požaduje, aby ideálně
typická konstrukce použitá ve vědeckém modelu byla srozumitelná pro samotného aktéra i
ostatní subjekty přirozeného světa. Tento postulát má zaručit kontinuitu mezi typizovanými
konstrukcemi přirozeného světa a jejich společenskovědní tematizací, tedy mezi konstrukty
prvního a druhého řádu, což lze vykládat také v perspektivě Husserlovy (1996) kritiky krize
věd.
Třetí postulát se vztahuje k principům racionality vědeckého zkoumání: mezi ně patří
kompatibilita modelu s principy formální logiky a jasnost a rozlišenost všech dílčích elementů
(zřejmý, plně definovaný význam užitých pojmů). Schütz požaduje také přítomnost pouze
vědecky verifikovatelných předpokladů, které jsou plně kompatibilní s celkem vědeckého
poznání. Proti námitce arbitrárnosti zaštiťuje ideální typy a předpoklady užité ve vědeckém
modelu jednak jejich zakotvenost v tradici vědeckého zkoumání, která je zdrojem
prověřeného materiálu, s nímž je třeba nové poznání konfrontovat, jednak nutnost souladu se
zkušeností – jak vědeckou, tak každodenní. (Schütz 1976, 85–88).
Nejvýznamnějším zdrojem Schützových názorů na ekonomii je patrně jeho
nepublikovaný článek Political Economy: Human Conduct in Social Life z roku 1936 (Schütz
1996, 93–105), který se explicitně vyrovnává i s Misesovým apriorismem. Přestože z pohledu
dnešní ekonomické teorie středního proudu mohou působit Schützovy postřehy poněkud
archaicky, důležitá je zde primárně explicitní definice statusu ekonomických principů, jež je
v kontextu našeho tématu stále aktuální. Ekonomické zákonitosti mají podle Schütze pouze
hypotetickou platnost stejně jako zákony fyzikální. S naprostou nutností, kterou pro ně
požadoval Mises, platí podle Schütze pouze v teoretické oblasti vymezené marginalistickým
principem, zákonem (klesajícího) mezního užitku. Ten tvoří základní vodítko při vytváření
ideálních typů (konceptů) na půdě ekonomie. Je tedy apriorním principem ekonomických
modelů, ve smyslu „měkkého“ apriori probíraného výše - nikoli principem světa, přestože se
Schützovi jeví jako vhodný nástroj jeho popisu:
Princip mezního užitku neobsahuje vnitřní rozpory (…) A co více: existuje dobrá
šance, že ty, já a každý se podle něj při svém jednání orientujeme. (Schütz 1996, 102)
14
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Schütz zde ukazuje, že možnosti a meze využití i těch nejzákladnějších ekonomických
principů musejí být předmětem empirického zkoumání, přičemž měřítkem úspěšnosti jejich
uplatnění bude deskriptivní a predikční úspěšnost modelů vytvořených na jejich základě. Tyto
principy nejsou podle Schütze pouhými tautologiemi; jsou syntetickými soudy o světě a dosah
jejich platnosti musí být trvale zkoumán a ověřován.

Závěry
Misesovo „tvrdé“ pojetí apriori, které se snaží vytvořit radikální zlom mezi čistou
logikou jednání, praxeologií, a konkrétní podobou jednání, historií, stejně jako mezi
společenskými a přírodními vědami se ukazuje jako neudržitelné – neexistuje žádná uzavřená
množina věčných a neměnných pravd vztahujících se k popisu lidského jednání, které jsou na
jedné straně tautologické a na straně druhé popisují skutečný svět. To, co Mises považuje za
apodiktické apriori, jsme se pokusili vyložit jako systém dobře pragmaticky ověřených (byť
bezprostředně netestovatelných) obecných (centrálních) předpokladů vědeckého uvažování o
realitě lidského jednání. Takové pojetí se blíží závěrům, ke kterým dospěl i Barry Smith ve
své koncepci falibilistického apriori, které počítá s dynamickým charakterem vědeckého
poznání a možností existence alternativních („neeukleidovských“) souborů základních
postulátů.
Alfred Schütz dospěl z fenomenologických východisek k podobným závěrům jako
Smith o mnoho dříve. Schütz jednak přesvědčivě potvrzuje široce empirický původ našich
základních představ o fungování reality, které se přenášejí (s patřičnou kritickou reflexí) i na
půdu vědy, jednak důkladně analyzuje vztah mezi sférou individuálního prožívání a
každodenního rozumění světu a sférou vědeckého myšlení. V Schützově pojetí se rozpouští
diference mezi teorií a historií i mezi společenskovědní a přírodovědní oblastí ve prospěch
pragmaticky orientovaného empirismu, přičemž ovšem zůstává tradiční rakouský důraz na
subjektivisticko-individualistickou metodologii. Hlavní metodologickou implikací i v rámci
ekonomie je otevření střední cesty mezi aprioristickou (a koneckonců i pozitivistickou)
dogmatickou nepružností a postmoderním relativismem, který pomíjí u každodenního jednání
i vědeckého zkoumání jeho pragmatický rozměr, jenž je odkazem k univerzální struktuře
reality, v níž se odehrává naše existence.
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Oponentský posudek na článek:
Od Misese k Schützovi. Otázka apriorismu v ekonomii
autor článku: Petr Špecián
posudek zpracoval:Marek Hudík*
Celkové zhodnocení práce
Práci doporučuji k publikaci.
Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
Oponovaná práce navrhuje revizi misesovského apriorismu a jeho přiblížení
k empiricismu skrze Schützovo (Husserlem inspirované) rozvinutí Misesovy metodologie.
Práci považuji rozhodně za zdařilou, avšak – jak již to u metodologických témat bývá –
vyvolávající řadu otazníků. Předně není oponentovi z práce jasné, v čem spočívá problém
původní Misesovy pozice (tj. důvod, proč by jeho verze apriorismu měla být revidována) a
jak je tento problém vyřešen Schützem. Pokus o snahu přiblížit se empiricismu je jako důvod
nedostačující: věda (a filosofie) není politikou – není třeba zde hledat konsensus (úkolem
vědy je často naopak konsensus bořit). Co se týče konkrétních problémů, můj komentář se
zaměří na následující čtyři body: 1) otázka konsenzu mezi ekonomy; 2) metoda
mainstreamové ekonomie; 3) hypotetické a priori; 4) literatura.
1) Podle autora je ekonomie stále v předparadigmatickém období, neboť mezi ekonomy
existuje nízká míra shody. Toto je však podle názoru oponenta kontroverzní tvrzení, které je
třeba lépe doložit (např. se lze domnívat, že většina mainstreamových ekonomů nebude mít o
existenci různých ekonomických škol ponětí). Autor na podporu (?) svého tvrzení cituje práci
Šťastný (2010a) – tato práce však zkoumá míru shody mezi ekonomy ohledně hospodářské
politiky, nikoli teorie. Adekvátnější reference je např. Alston et al. (1992); zde je však –
v rozporu s tvrzením autora – ukázán poměrně široký konsensus mezi ekonomy ohledně
základních tvrzení ekonomické vědy.

*

Odborný asistent, Katedra institucionální ekonomie, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Nám. W.
Churchilla 4, 130 67 Praha 3; e-mail: hudikm@vse.cz.
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2) S autorem se zásadně liším v pohledu na metodu mainstreamové ekonomie. Tato
neshoda je vyjádřena v následujících třech bodech:
(i) Filosofickým základem mainstreamu není pozitivismus. To platí, ať již se podíváme
na to, co ekonomové skutečně dělají nebo na jejich metodologické reflexe. Standardní
interpretace autorem citovaného Friedmana (1966) je instrumentalistická (Boland 1979),
nikoli pozitivistická. Za pozitivistu (nikoliv však radikálního) lze považovat mladého
Samuelsona, který byl ovlivněn Bridgmanovým operacionalismem (Samuelson 1974).
Domnívám se, že pokud by se autor zaměřil na analýzu toho, co maistreamoví ekonomové
dělají, zjistil by, že naprostá většina z nich se – Misesovým slovníkem – věnuje ekonomické
historii, přičemž teorii berou za platnou. Toto je v obecné rovině v souladu s Misesovým
vlastním přístupem.
(ii) Mainstreamoví ekonomové nepopírají možnost introspekce. Základem většiny
ekonometrických článků je vcítění se do pozice jednajících jedinců a anticipace jejich reakce
na exogenní změnu omezení.
(iii) Maistreamoví ekonomové jsou metodologičtí dualisté ve stejném smyslu, v jakém je
dualistou Mises. Mainstreamová ekonomie nepoužívá jazyk přírodních věd – nesnaží se
vymítit subjektivistické koncepty jako účel, preference, přesvědčení atd.; lidské chování není
modelováno jako reakce na stimul ale jako volba při daných přesvědčeních, preferencích a
omezeních (Binmore 2009; Gintis 2009). Za metodologické monisty, kteří se snaží vymýtit
antropomorfismus z věd o člověku lze považovat pouze některé neuroekonomy (Glimcher
2004); ti však rozhodně netvoří mainstream.
4) Autor si je vědom, že zachovat termín „apriorismus“ pro schützovský přístup je
poněkud problematické, měl by tedy lépe zdůvodnit, proč tento termín zachovává. Jím
předkládaná pozice, se podle názoru oponenta v mnoha ohledech (popření indukce, evoluční a
priori, stupně předpokladů, atd.) příliš neliší od pozic např. Hayeka, Poppera, Lakatose či
Machlupa.
5) Autor je jistě už nyní jedním z největších odborníků na Schütze u nás. K širokému
seznamu literatury, kterou cituje, by však mohl přidat alespoň práce výše zmiňovaných
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Machlupa (1955) a Lakatose (1978), jejichž pozice se zdá být blízkou k pozici autorově. Na s.
2 pozn. 6 by autor mohl odkázat na svoji vlastní práci, která se zmiňovanou otázkou
podrobněji zabývá.
Otázky k prezentaci
1) Podle autora se vědec se stává „vševědoucím bohem svého malého modelového
světa“ (s. 12). Nevyvstává zde však problém v tom, že vědec je člověkem stejně tak, jako jím
zkoumané bytosti, proto nelze a priori předpokládat jeho intelektuální nadřazenost?
2) Autor uvádí Schützův postulát subjektivní interpretace, „podle něhož stejně jako
všechny sociální struktury se zakládají v posledku na jednání individua, musí i jejich modely
ve svém základu mít nějaký model individuální mysli, z jejíchž typizovaných rysů (např.
preferencí) se vychází“ (s. 12). Je tento postulát podle autora platný i pro sociální struktury,
které vznikají jako nezamýšlené důsledky lidských činů?
3) Autor by měl též reagovat na námitky vznesené v komentáři výše.
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Oponentský posudek na článek:
Od Misese k Schützovi. Otázka apriorismu v ekonomii
autor článku: Petr Špecián
posudek zpracoval: Jiří Nohejl*
Celkové zhodnocení práce
Práce je zajímavým příspěvkem ke stále aktuální debatě nad metodologií Rakouské
ekonomické školy a autor prokazuje velmi dobrou orientaci v této tématice. Z tohoto důvodu
se domnívám, že práce je vhodná k publikaci.
Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
Autor se snaží nalézt odpověď na otázky apriorismu v ekonomické teorii, byť je tato
problematika z větší části omezena na metodologii Rakouské školy. Z použité literatury lze
vidět, že je tato debata stále aktuálním tématem časopisů orientujících se na rakouskou tradici
ekonomického učení. Cílem autora je přispět k řešení jím definovaných problémů rakouské
apriorní metodologie a tím umožnit její lepší kompatibilitu s metodologií hlavního proudu
ekonomického myšlení.
Autor navazuje převážně na zkoumání dvou autorů: Barryho Smitha a Alfreda Schütze,
a ukazuje, že jejich přístup umožňuje zmírnění „tvrdého“ pojetí apriorního přístupu
k metodologii ekonomie u Ludwiga von Mises a jeho následovníků a tím umožňuje nalézt
střední cestu mezi apriorismem, pozitivismem a postmoderním realismem. Autor tak navrhuje
řešení problému, který představil v úvodu své práce.
V závěru autor shrnuje základní myšlenky práce a poukazuje na výhody plynoucí
z navrhovaného řešení.
Práce postihuje převážně kritické názory na apriorní pojetí metodologie u Ludwiga von
Mises. Méně se pak autor zabývá přístupy Misesových obhájců a jejich názorům věnuje
minimální prostor. Pro vyváženější vyznění práce by bylo vhodné uvést detailnější rozbor
názorů favorizujících Misesův přístup, ať již v podobě názorů M. N. Rothbarda či H-H.
Hoppeho.
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Pozitivně lze hodnotit rozsáhlou, převážně zahraniční, literaturu, kterou autor pouze
neuvádí v závěrečném seznamu literatury, ale skutečně s ní aktivně pracuje v rámci budování
svého argumentu.
Otázky k prezentaci
Autor se snaží o „redefinici apriorismu v kontextu myšlenek Barryho Smitha a Alfreda
Schütze“ a zároveň o „zachování specifického rázu Rakouské ekonomie“. Otázka tak směřuje
k tomu, jaký má autor postoj k názorům M. N. Rothbarda, že je to právě Misesova
praxeologie, která tvoří specifikum Rakouské ekonomie.
Autor zároveň odkazuje na články V. H. Storra, který se v nich mimo jiné zabývá
debatou o hermeneutice uvnitř Rakouské školy. Hermeneutický přístup byl velmi kritizován
právě M. N. Rothbardem, H-H. Hoppem a dalšími. Rothbard však ve své obhajobě
praxeologie na některých místech využívá právě myšlenek A. Schütze. Storr naznačuje, že
pokud by interpretativní větev Rakouské školy využila místo myšlenek H-G. Gadamera právě
přístup A. Schütze měla by větší šanci vyhrát debatu o vedoucí metodologii uvnitř Rakouské
školy. Jaký má autor názor na toto tvrzení?
Poslední otázka pak směřuje k autorovu názoru na tvrzení, že vedoucím
metodologickým přístupem Rakouské školy, který se zabýval skutečně studiem čisté
ekonomie, byla právě praxeologie. Jinými slovy, že alternativní metodologie uvnitř Rakouské
školy se zabývaly spíše více interdisciplinárním přístupem k společenským vědám, než
samotnou ekonomií.
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Oponentský posudek na článek:
Od Misese k Schützovi. Otázka apriorismu v ekonomii
autor článku: Petr Špecián
posudek zpracoval: Tomáš Vaverka*
Celkové zhodnocení práce
Publikaci doporučuji k publikaci.
Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
Přidaná hodnota práce spočívá ve využití fenomenologií inspirovaného sociologického
přístupu ke snaze o překročení některých rozporů v metodologii společenských věd u Ludwig
von Misese. V práci je použita relevantní literatura. Otázka podobnosti přístupů Alfreda
Schütze a Misese je doložena adekvátně. Autor ukazuje, že základem metodologie rakouské
školy je metodologický subjektivismus a individualismus, jehož spojení s empirismem
vyhodnocuje jako méně problematické. Způsob, kterým je dosaženo překročení rozporů (resp.
inkonsistence) v Misesově apriorismu, není zcela jasný. Mezní užitek se objeví jako výkřik,
který Schütz teoreticky uznává, ovšem na jakém základě ho buduje a jak by bylo možné na
důsledném metodologickém subjektivismu a individualismu vystavět obecný závěr anebo
soud (např. v podobě zákona o klesajícím mezním výnosu), se nedozvídáme. Použití konceptu
anonymity nás tak může dovést k relativismu.
Otázky k prezentaci
1) V poznámce 4 se dozvídáme, že metodologické novinky se do ekonomie promítají
později. Nehledě na to, že se to může někdy ukázat jako výhoda, citovaní autoři nacházejí
doklady o tom, že v některých případech (teorie spontánního řádu) by to mohlo být právě
naopak. Promítají se metody přírodních věd do věd společenských anebo naopak?
1) Obecný problém rakouské ekonomické školy spočívá v jejím ustavení jakožto kritiky
ekonomie hlavního proudu. Kritika Schütze se ukazuje oprávněnou, ale jako taková směřuje
ze stejných pozic (met. Subj. a Ind.) jako kritika rakouských ekonomů, k čemuž autor dochází
*
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na str. 10. V příspěvku je také zmíněno, že Misesova praxeologie je deduktivní věda.
Specifickou metodu rakouské školy praxeologii (Rothbard), stejně jako původní praxeologii
Misesovu, může charakterizovat nejen met. Subj. a Ind., ale také deduktivní metoda, která
vyžaduje základní princip (axiom) např. přinejmenším ve vymezení předmětu. U autorů
rakouské školy je to axiom jednání. Jakou metodou postupuje Schütz? Jak dospěje Schütz
k odhalení jakýchkoli obecných zákonitostí, resp. k formulování soudů nebo postulování
ekonomických zákonů, pokud nějaké jsou? V závěru zjišťujeme, že mezní užitek má u
Schütze dobrou šanci. Znamená to, že má charakter měkkého apriori zmiňovaného Smithem?
2) Misesův pohled na aplikaci praxeologie v historii odolává námitce uvedené
v poznámce 13. Představíme-li si situaci, že je alespoň část Misesovy praxeologie apriorně
platná v tom smyslu, ve kterém to Mises požaduje pro praxeologii celou. V takovém případě
by čistá aplikace této metody přinejmenším v některých ohledech situovanost vyloučila, nebo
by to alespoň umožňovala. Přesněji řečeno, bylo by možné označit meze takové interpretace,
která by umožňovala takovou situovanost vyloučit. Řečeno se Schützem v „teoretické oblasti“
(viz. dále.)
3) Na str. 12 v odstavci o nulové anonymitě, tedy v přísném postoji metodologického
subjektivismu a individualismu, a postoji ty/vy je zmínka o konstrukci abstraktních modelů.
Pokud je tím myšleno konstrukci vědeckých modelů, čímž začíná další odstavec, nabízí se
další otázky. Pokud se naznačuje vztah mezi poznáním předvědeckým a vědeckým, kde by se
mělo využívat konceptů ty/vy atd., nabízí se například otázka, do jaké míry může vědecké
poznání přejímat předvědecké metody poznání? Anebo naopak, do jaké míry by mělo vědecké
poznání odhalovat kupříkladu omyly a logické klamy předvědeckého chápání světa? Musí
skutečně mít agenti zákon klesajícího mezního užitku na mysli, když jednají, musí se jím
vědomě řídit, tak jak to požaduje Schütz?
4) Další obavy vzbuzuje stupeň anonymity. Metodologický (vědecký) apriorismus
v takovém případě usiluje o odhalení principů zcela anonymního „každého jednoho“ tak, aby
okolnosti zůstaly nulově anonymní (postoj absolutního met. Subj. a Ind.). Z toho také
představa, že ekonomové rakouské školy toho ve skutečnosti řeknou velmi málo (viz. Mises:
predikce kvalitativní vs. Kvantitativní). Právě tento pohled může zdůvodňovat Misesova
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tvrzení o praxeologii jako univerzální společenské vědě, která je tak také sociologií, jak by ji
byl nejraději pojmenoval.
5) Jak by se Schütz vyhnul postulování relativismu, kupříkladu v ekonomii při analýze
na úrovni spotřebitele (u autorů rakouské tradice spíše podnikatele)? V takovém případě by
nebylo možné o takovém „jednom a každém“ říci vůbec nic obecného. Nebo je možné
postulát subjektivní interpretace vykládat tak, že postačí na žitý svět upozornit? To by však
opět znamenalo, že nám zpětně jednotlivé aspekty této kritiky z pohledu žitého světa agenta
rozmělní dosažené obecné poznání. Uvědomíme-li si mnohost takových faktorů, uvrhne ho
zcela do nejistoty. Tak jako se stane v případě jejich uvědomění u kausálního výkladu
ekonomie. Pokud se ukazuje, že východiska Schütze a Misese jsou v podstatě stejná – tedy
důsledný metodologický individualismus a subjektivismus, v němž je žitý svět zcela
neznásilněn - v čem spočívá Schützovo řešení? Přestože se objevuje kritika spočívající
v Misesově inkonsistenci (B.Smith), nabízí Mises celou řadu obecných závěrů, resp. dokonce
podle něho „apodikticky platných ekonomických zákonů“. Pokud není smyslem příspěvku
ukázat Schützovo řešení tvorby obecných soudů anebo závěrů o společnosti na základě nízké
anonymity, pokud tedy její uplatnění nevede k relativismu, bylo by vhodné vyjasnit, v jakém
přesně ohledu může Schütz napomoci k překonání základních rozporů Misesova přístupu. Bez
specifikace se zdá, že by bylo možné Misesovu analýzu zcela nahradit. Je ten později
zmiňovaný mezní užitek empirického charakteru, když je traktován teoreticky jistě
v Misesově smyslu? Téměř by se dalo říci, že důsledné vycházení z metodologického
subjektivismu a individualismu nás nutně dovede buď k nějaké formě apriorismu, tedy chce-li
někdo, k radikálnímu empirismu, anebo k relativismu.
6) Na straně 19. věta „S naprostou nutností, kterou pro ně požadoval Mises, platí podle
Schütze pouze v teoretické oblasti vymezené marginalistickým principem, zákonem
(klesajícího) mezního užitku.“ se nijak neliší od traktování marginalismu (např. zákona
klasajícího mezního užitku, mezních výnosů atd.) u Brněnské školy z pohledu důsledného
impozicionismu, který je v příspěvku vyvrácen odkazem. Co tedy přesně znamená „pouze
v teoretické oblasti“? Nezískává tedy tímto pro Schütze tato např. Brněnská apriorní
ekonomie spočívající v marginalismu stejný charakter jako matematika?
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7) Při relativizujícím komentáři k principu mezního užitku v závěru příspěvku se Schütz
pokouští tvrdit, patrně důsledným dodržováním postulátu adekvace, že je vědecky nezbytné
zabývat se takovým konceptem, který vychází z vlastní interpretace situace jednotlivých
aktérů. (viz. Výše) Pokud „existuje dobrá šance“, jak by bylo možné udržet vyšší matematiku,
když by musel padnout mezní užitek?
8) Jak by chtěl Schütz mezní užitek anebo geometrii (v případě, že jeho řešení je stejné
jako u B.Smith) empiricky testovat? Mají vůbec empirický charakter? Při důsledné aplikaci
pohledu žitého světa, se kterou Schütz přichází, může být snadno taková možnost, z podstaty
nutnosti přísně vycházet z vlastní interpretace situace jednotlivými aktéry, vyloučena.
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Reakce na oponentské posudky na článek:
Od Misese k Schützovi. Otázka apriorismu v ekonomii
Petr Špecián
Reakce na oponentský posudek Marka Hudíka
Primárním cílem práce nebylo přispět ke kritice apriorismu, jejíž absenci oponent
vytýká, ale spíše se pokusit s pomocí myšlenek A. Schütze problematickou koncepci
„tvrdého“ apriorismu založeného na komplikovaných metafyzických premisách obejít.
Otázka, zda se ekonomie dosud nalézá v předparadigmatickém období, či nikoli, by
nejspíše vydala na samostatnou esej, kde by bylo nutno se podrobněji zabývat i samotným
pojmem paradigmatu. Souhlasím ovšem, že zmínka o předparadigmatickém období učiněná
v mé práci je zbytečně kontroverzní, a dá se bez ní obejít. Stejně tak nebylo šťastně
provedeno vymezení mainstreamové ekonomie v souvislosti s pozitivismem, které oponent
zcela oprávněně kritizuje, a bude potřeba jeho důkladnější revize, aby se dospělo k širšímu
pojetí, které odpovídá záměru práce.
Užití pojmu „měkkého“ apriorismu pro Schützovu koncepci je opravdu poněkud
problematické, tento termín však byl zachován, aby se lépe ukázala určitá paralelnost
s myšlenkami Barryho Smitha a zdůraznil předvědecký a obecný charakter základních
předpokladů našeho ať už vědeckého, nebo i každodenního uchopení světa. V práci bude
patrně záhodno tyto motivy více zdůraznit.
Odpověď na otázky:
ad 1) Vymezení vědce jako „malého boha“ je Schützovo. Nepředpokládá však
nadřazenost vůči zkoumaným subjektům z toho důvodu, že „božské“ postavení vědce je
ohraničeno mezemi jeho modelového světa, jehož součástí nejsou skuteční lidé, ale pouze
relativně jednoduché typizované loutky vytvořené vědcem. Definice má tak signalizovat
pouze to, že model je (/měl by být) pro svého konstruktéra zcela transparentní.
ad 2) Lze odpovědět, že i nezamýšlené důsledky lidských činů jsou odrazem lidské
přirozenosti. I v okamžiku, kdy se pokusíme modelovat složité (např.) ekonomické jevy za
hranicí možnosti individuálního plánování, musíme v základu našeho modelu počítat
s nějakým modelem lidské mysli, do něhož vložíme nějak obecně formulované preference –
např. ani model hospodářského růstu se nemůže obejít bez předpokladu, že lidé jednají, aby
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zlepšili svoji situaci, a že toto zlepšení zpravidla spojují se svým ekonomicky definovatelným
blahobytem.
Reakce na oponentský posudek Jiřího Nohejla
Oponent správně upozorňuje, že práce se soustředí spíše na kritickou recepci Misesova
díla. Argumenty obhájců, jako je Hoppe nebo Rothbard, však nebyly zamlčeny ve zlé víře, ale
pouze proto, že je autor většinou neshledal jako dostatečně relevantní a zásadně přispívající
k diskusi. Práce navíc obsahuje odkazy na podrobnější vyrovnání s Misesovými apologety
zejména v dílech Barryho Smitha.
K dotazům:
1) Nejsem sice jednoznačně přesvědčen, že specifikem rakouského přístupu je pouze
praxeologie, nicméně ani při revizi apriorismu navržené v textu na základě Schützových a
Smithových myšlenek nedozná praxeologie závažné újmy a dojde pouze k určité
modifikaci platnosti jejích výroků, která již nebude apodiktická, ale vždy do jisté míry
provizorní. Ani kdyby tedy Rothbard měl pravdu, nepovede mnou obhajovaná koncepce
k destrukci Rakouské ekonomie.
2) Jsem přesvědčen stejně jako Storr, že Gadamer byl pro interpretativní větev Rakouské
školy méně šťastnou volbou, než jakou by představoval ideově mnohem bližší Schütz,
který by se navíc s největší pravděpodobností nesetkal s natolik zarputilým odporem
minimálně ze strany Rothbarda, jenž se o něm vyjadřuje veskrze kladně.
3) Souhlasím, že pokud se jedná o čistou (rozumím teoretickou) ekonomii, hraje ústřední
roli skutečně praxeologie a alternativy (zejména hermeneutického, resp. interpretativního
ražení) mají spíše historické a interdisciplinární zaměření, přičemž ovšem Schützova
koncepce se snaží sjednotit oba tyto směry a ukázat, že mezi nimi není žádný
fundamentální rozkol.
Reakce na oponentský posudek Tomáše Vaverky
Nemohu zcela souhlasit s oponentem, že práce nenabízí žádné vodítko k vytvoření
obecných soudů na základě metodologického subjektivismu a individualismu – tyto obecniny
mají podle Schütze široce empirický původ, přičemž jejich platnost je vždy pouze hypotetická
a založená na pragmatických důvodech. Nelze sice například nade vši pochybnost dokázat, že
druzí mají vědomí podstatně podobné mému, ale obecný hypotetický předpoklad, že tomu tak
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je, se v každodenním jednání (a nakonec i ve vědeckých teoriích) velmi dobře potvrzuje, aniž
by byl nějak „tvrdě“ apriorně založený.
Je třeba rovněž upozornit na to, že Schütz netrvá na empirickém testování všech
obecných předpokladů, neboť takový požadavek by byl skutečně, jak oponent ukazuje,
podivný – Schütz pouze hovoří o široce empirickém původů těchto předpokladů a na tom, že
musejí být nějak pragmaticky ověřeny, což ovšem neznamená nějaký vědecký test, ale pouze
to, že jednání založené na těchto předpokladech má dobrou šanci na úspěch v každodenním
světě, nebo je spolehlivou oporou vědeckých teorií, které pak separátně být testovány mohou.
Jsem také přesvědčen, že pragmatický rozměr schützovské filosofie, důraz na jednání,
umožňuje vyhnout se postulování relativismu. Teoretická ekonomie při přijetí Schützovy
koncepce není o nic relativnější než fyzika, nebo jiné empirické vědy.
Všem třem oponentům bych chtěl poděkovat za mnoho podnětných a zajímavých
postřehů, které mi v mnohém pomohou při další práci.
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1. Introduction
The revolution which swept through the Eastern and Central Europe in the 1989 marked
a beginning of a new era of development for countries of the former Soviet bloc. Although the
regimes in these countries were similar and the revolution came simultaneously, the
subsequent development has been quite divergent. One of the obvious questions is what
accounts for the divergence among the post-communist countries.
Social scientists have long been interested in explaining the differences in performance
between countries. Among many other factors, religion has been suggested as an important, if
not the ultimate, cause. More than a century since the seminal work by Max Weber (1905) has
been published, the role of religion is still under close examination. This paper suggests that
religion may also help to solve the puzzle of divergent transition in the post-communist
countries.
The idea that religion affects post-communist transition has already been proposed,
although it has not yet been well examined. Kraznozhon (2007) evaluates the impact of
religion on economic development in post-communist countries. The focus of his paper is on
the dominant religious denomination in each country. The results suggest a statistically
significant relation between religion and economic output. Western Christianity, mainly
Catholicism, is found to be more positively associated with economic growth than other
religions in the region. Furthermore, Islam-dominated post-Soviet countries have done quite
well, even outperforming Orthodox Christian ones. Such evidence, however, calls for an
explanation.
There are two hypotheses interpreting the relation between religion and economic
performance. First interpretation assumes that there is something intrinsic to certain religions
that inhibits economic activity and prohibits development of institutions required for
economic growth. An alternative interpretation is that something in the past (not necessarily
religion) had trapped a country in a bad equilibrium. (Guiso et al., 2003) Both hypotheses are
consistent with the empirical results.
The difference between the two interpretations is important from a policy perspective. If
there is something intrinsically inimical to growth in a religion, there is little that government
can do to bring about economic prosperity. On the other hand, if religion is not directly
responsible for countries situation, an institutional change is possible which could lead to
economic growth. It is therefore important to identify the mechanism that relates religion and
economic performance.
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Even when dealing with the post-communist countries, we cannot dismiss the second
interpretation. Although the communist regimes have completely dismantled the formal
institutions of preceding era, the informal structures have often survived. These informal
structures were shaped by religion as well as other factors. Minarik (2011) shows that
successful introduction of market institutions such as private property and business freedom
in the post-communist countries has been significantly related with the religious composition
of these countries. However, it is not clear whether this relation can be attributed to actual
religiosity of population or merely to some cultural tradition correlated with religion.
This paper analyzes the relation between religion and economic attitudes at the
individual level. It uses the approach of Guiso et al. (2003) and the World Value Survey data
on the post-communist countries. There are good reasons to assume that conditions in these
countries are different from the rest of the world. Compared to countries with settled
economic systems, economic attitudes seem to be more important in countries undergoing
economic transition. Moreover, since communist regimes were based on an atheist doctrine
and openly anti-religious, it is interesting to see how persistent the influence of religion may
be under such conditions.
The paper is organized as follows. Section 2 summarizes previous research on religion
and economics and outlines the specifics of post-communist countries. Section 3 describes the
data set and the various measures of religiosity and economic attitudes used in the analysis.
Section 4 reports the findings regarding religion in general, while Section 5 presents the
differences between religious denominations. Section 6 concludes.

2. Religion and economic attitudes
2.1 Theoretical background
The connection between religion and economic performance is a part of a broader
debate on the relation between culture and economic outcome (see Guiso et al., 2006, for an
overview of the debate in economics). In the last decade, several papers have been written on
the subject, both theoretical and empirical. Some of the interesting points from the discussion
are summarized below.
Following famous thesis of Max Weber (1905), religion has been studied as a historical
condition of economic changes. There exist diverse theories about the precise mechanism
through which religion affects economic life. The hypothesis of Weber (1905) suggests that
religious ethics of Protestants fosters capitalism and thus results in economic growth. This
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story has been challenged in the economic literature. Some authors suggest that the roots of
capitalism are older than the Reformation (Samuelsson, 1993; Tawney, 1938; see Ekelund et
al., 1996, for a review). Others like Becker and Woessmann (2009) claim that human capital,
especially higher literacy among Protestants, is responsible for the economic changes in the
19th Century. Blum and Dudley (2001) offer a more sophisticated explanation that combines
human capital with network effects resulting from higher trust among Protestants; such
explanation gives some support to Weber's hypothesis, as the trust is based on honoring a
particular code of ethics. Putnam et al. (1993) adds that hierarchical religions, such as
Catholicism and Eastern Orthodoxy, discourage horizontal ties and the formation of trust.
Lal (2001) presents a broader view contrasting different cultures through the history. He
finds the distinction between Christianity, Islam and eastern religions lying deep in the past
and often being an unintended consequence of certain political decisions. Individualism of the
Western Christian civilization, for example, is attributed to the “family revolution” of the
pope Gregory I and the “legal revolution” of Gregory VII; the first happened in the 6th
Century, the other in the 11th. These changes led to an institutional development very
different from that of Muslim countries, China or India.
Regarding Islam, as contrasted with Christianity, there are several current issues that
affect economic performance. Kuran (2004) identifies several institutional drawbacks of
Muslim societies. Historically, Islamic law of inheritance inhibited capital accumulation, a
missing concept of corporation hindered organizational development and waqf system led to
inefficient provision of public goods. Individually oriented contract law combined with
egalitarian inheritance system prevented efficient and durable pooling of resources. Together
with the ban of interest on loans, development of banks was impossible. The institutional
reforms of the last century and half have implemented many rules from Western legal
systems; however, the resulting institutional environment is still less conductive to
entrepreneurship and growth. Kuran (2004) notes that although Islam itself is not inherently
incompatible with innovation and progress, Islamic institutions remain a factor in Middle
East's economic backwardness.

2.2 Previous empirical studies
The relation between religion and economic growth has been empirically tested in
several studies. For example, Barro and McCleary (2003) focus on the effect of church
attendance and religious beliefs concerning afterlife on the economic growth. Religion is
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found to have a very small but statistically significant effect. Similar results are reported in
Noland (2005): religious population shares have a significant impact on growth and total
factor productivity. On the other hand, Durlauf et al. (2011) replicate the analysis of Barro
and McCleary (2003) and find that the results are dependent on specification of statistical
model. They conclude that there is no compelling case at the present stage of empirical
research that religion is good for growth. Sala-i-Martin et al. (2004) evaluated significance of
67 different variables for economic growth in a broad cross section of countries. Unlike in the
previous studies, Christianity does not prove to be significant. However, the study finds
significant role of Confucian, Muslim and Buddhist fractions.
Another line of research focuses on the relation between different religions and
institutions. Differences in the institutional environment among countries with different
religious composition provide an alternative explanation to Weber's ethics-based hypothesis.
Stulz and Williamson (2003) examine the impact of religion on legal rules concerning creditor
rights, shareholder rights and the rule of law. Their predictions regarding institutional
divergence are based on the theological differences between Catholics and Protestants.
Creditor rights, for example, flourished in Protestant countries well before they developed in
Catholic countries, because the prohibition of usury by the Catholic Church inhibited the
emergence of credit markets among Catholics. Stulz and Williamson (2003) test the relation
between religion and variables representing various rules in the fields of corporate
governance, credit markets and investment protection. They find a statistically significant
negative effect of Catholic dominance in several areas, e.g. in creditor rights, efficiency of
judiciary system, and accounting standards. In another study, La Porta et al. (1997) provide
evidence in favor of Putnam's hypothesis that hierarchical religions have negative impact on
trust level.
An alternative approach, which is also used in the present paper, has been offered by
Guiso et al. (2003). It analyzes the relation between religion and economic attitudes at the
level of individuals. If there is something intrinsic to a certain religion with regard to
economic performance, it should manifest at this level. Moreover, if it is so, it is not possible
to separate such characteristics of religion using a cross-country analysis. First, the religious
structure of a society may be correlated with other historical factors; second, the cross-country
analysis largely ignores the intensity of religiosity.
Guiso et al. (2003) use the date from World Value Survey to analyze the relation
between religious beliefs, religiosity and economic attitudes. They find out that religious
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beliefs are associated with those economic attitudes that are conducive to higher income and
growth. These effects are not uniform across different religions and they also vary where a
religion is dominant or minority. Western Christianity is more positively associated with
attitudes that promote economic growth, although the ranking between Catholicism and
Protestantism is not clear. On the other hand, Islam has a negative relation to the pro-growth
attitudes.
Another study of this kind is focused on work ethics. Using data from the European
Value Survey, Giorgi and Marsh (1990) studied the link between Protestantism and work
ethics, as suggested by Max Weber. Their conclusion is quite different. Although individual
religiosity matters to some degree, a majority religion is of more importance. Indeed, the work
ethics was endorsed the most by atheists. However, even when controlling for personal
religiosity, the Protestant cultural link did not disappear.

2.3 Specificity of the post-communist region
Unlike the previous research, this paper focuses solely on post-communist countries.
There is a good reason to believe that they are different from the rest of the world. It is also
justified to believe that religion can to some extent explain the differences of the transition
among the post-communist countries. (Minarik, 2011) The basic arguments are following.
Communist regimes of the former Soviet bloc were totalitarian regimes. That is, the
communist governments controlled not only politics and economy as liberal or even
authoritarian governments usually do, but every aspect of human life. As we focus on the
formation of attitudes, it is important to note that the regime had a strong control over
education, culture and leisure time activities. All of these areas were actively used to
indoctrinate people with communist ideology. Further, note that the communist ideology is
atheist. In all the countries of the Soviet bloc, government sought to undermine and eventually
destroy churches and religious organizations. These were often forced to operate clandestinely
and focus on their survival more than anything else.
Due to the peculiar situation in the communist countries, the attitudes have been shaped
differently from liberal countries. The role of family in education was significantly reduced in
favor of state-organized school education. Compulsory military service, labor unions and
leisure time activities (e.g. sport clubs) were all used as an opportunity for propaganda by the
communist regimes. The potential of churches and religious organizations to influence
attitudes was relatively small compared to liberal countries of the West.
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Despite the tough oppression, most religions survived the communist era. Some of them
have even gained in the struggle against the regimes. In many countries churches and
organizations were quickly rebuild and they have come to educate people on their doctrines
and also directly influence politics. (Froese, 2004) Thus, the specificity of post-communist
countries with regard to economic and other social attitudes arises from a combination of
communist indoctrination - which could have been more or less successful on an individual
level - and the (post-1989) “re-education” in which religion has played its role. The aim of the
following sections is to find out whether the role of religion in formation of economic
attitudes has been significant and how exactly has religion influenced these attitudes.

3. Data
3.1 Description of the World Value Survey
The World Value Survey is a cross-country project started in early 1980s. In several
waves it has carried out representative national surveys of the values and beliefs of
individuals in a cross-section of countries. The questionnaire contains information about
demographics, self-reported social and economic characteristics, and answers to questions
about religion, political and social preferences, and attitudes on many specific issues. The
present paper uses an official integrated dataset for first four waves of World Value Survey
(WVS) and European Value Survey (EVS) that covers the years from 1981 to 2004.
For the purpose of the present study, only the post-communist countries were kept in the
data set. The data from surveys prior to the 1989 revolution have been dropped. This
manipulation leaves us with data for 25 countries or regions. Further, the distribution of
religious denominations of the survey respondents in each country has been compared to the
data on country's religious composition from different sources, namely the CIA World
Factbook and Barrett et al. (2001). In a few cases, the difference is significant, although
usually explicable considering the transition from totalitarian government with an atheist
ideology. One country, Georgia, has been dropped for the data set, because the distribution of
religious denominations reported in WVS is completely different from other sources. Further,
some observations have to be dropped due to incomplete data on religion.
The result of the aforementioned operation is a data set of almost 35 thousand
respondents from 24 countries or regions. Summary statistics are presented in Tables 1 to 5.
Note that the survey questionnaire has undergone some changes through time and there are
differences between the WVS and EVS questionnaire. Not all questions have been asked in
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every wave of the survey. Therefore, regressions in the following section are usually based on
a smaller number of observations.

3.2 Measures of religiosity and religious affiliation
Measuring religiosity is a problematic task. Individual's involvement in religious life
may range from a mere faith to an active participation in a religious organization. In the same
way, affiliation can manifest itself in various degrees from simple declaration of belonging to
a group, though participation and donation of time and material resources, to a formal position
in the group. Several measures are employed in this paper that represent different aspects of
religiosity.

The most basic aspect of religiosity is the belief in God. In the survey, it is determined
by the answer to a yes or no question “Do you believe in God?”. Further, the early years of
education obtained at home have significant impact on future worldview. This is reflected by
the second measure of religiosity which is based on an answer to the question “Were you
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brought up religiously at home?”. Almost 90 per cent of those raised religiously in the sample
do believe in God.
Participation on religious activities differs among individuals. Two levels of
participation are distinguished in this paper based on the question “Apart from weddings,
funerals and christenings, about how often do you attend religious services these days?”.
“Currently religious” are those individuals who attend - apart from weddings, funerals and
christenings - at least once a year. “Actively religious” are those who attend religious service
at least once a week. Religiosity measured by these four criteria across the different postcommunist countries is summarized in Table 1.
Religious affiliation is understood as a matter of self-declaration. Therefore, an
individual is classified according to his answer to the following questions: “Do you belong to
a religious denomination?” and “In case you do, answer which one” (in WVS) or “Which
one?” (in EVS). Note that some people do believe in God, but they do not claim to belong to
any religious denomination (almost 12 per cent of the sample). At the same time, other people
who do not believe in God claim to have a religious affiliation (21 per cent of the sample).
Thus, the affiliation with a religious denomination a different information than the measures
of religiosity described above (see Table 3 for comparison).
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3.3 Measures of economic attitudes
Several questions were selected from the WVS that represent economic attitudes. Since
the post-communist transition has been a transition from central planning to market economy,
the attitudes concerning markets are of main interest. In the survey, respondents were offered
a pair of opposite statements. They were asked to place their views on a scale from 1 to 10,
where ten represents a complete agreement with the statement on the right and one means that
the respondent completely agrees with the opposite view.
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The statements on the right are following: first, “We need larger income differences as
incentives” (v. “Incomes should be made more equal”); second, “Private ownership of
business should be increased” (v. “Government ownership of business should be increased”);
third, “People should take more responsibility to provide for themselves” (v. “The
government should take more responsibility to ensure that everybody is provided for”);
fourth, “Competition is good” (v. “Competition is harmful”); fifth, “In the long run, hard
work usually brings a better life” (v. “Hard work doesn't generally bring success - it's more a
matter of luck and connections”); sixth, “Wealth can grow so there´s enough for everyone” (v.
“People can only get rich at the expense of others”). Summary statistics are reported in
Table 4.

There are three more questions with binary answers. In the first, respondents were to
choose from a list of qualities that children can be encouraged to learn at home. If a
respondent has chosen (among others) “Thrift saving money and things”, the corresponding
variable has value of one; it is zero otherwise. Second, respondents were asked, why people
are in need. They were offered two options, “Poor because of laziness and lack of will power”
(coded as 1) and “Poor because of an unfair society” (coded as 0). Finally, in certain waves of
survey respondents in post-communist countries were asked whether they feel that the
creation of free market economy is right or wrong for their country's future. Positive answer is
coded as one, negative as zero.

3.4 Control variables
The choice of control variables follows Guiso et al. (2003) with several adjustments.
Besides country fixed effect, several personal characteristics are included - summary statistics
are reported in Table 5. State of health is subjective, respondents were to choose from five
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categories (1 = very poor; 2 = poor; 3 = fair; 4 = good; 5 = very good). Educational level
reflects the highest educational level attained by an individual and it is coded in eight
categories reflecting national specifics in educational systems. “Social class” is subjective
again, survey respondents were choosing from five categories to describe their social status (1
= lower class; 2 = working class; 3 = lower middle class; 4 = upper middle class; 5 = upper
class) . On the other hand, “Income level” is based on individual placing his income on a
scale, where each category represent an income decile for each society (1 = lowest decile; 10
= highest decile). Finally, size of town is coded in eight categories (1 = 2,000 and less; 8 =
500,000 and more).
The choice of control variables is supported by previous studies as well as the results of
the present one (see 4.3). Guiso et al. (2003) also note that the impact of religion may be
underestimated due to positive effect of religion on health and income. Nevertheless, the
additional effect of religion is significant.

4. The impact of religion
4.1 The impact of religiosity
Table 6 presents the estimates for the impact of different levels of religiosity. The
excluded group is made up of people who believe in God (i.e. they are not openly atheist), but
who were not raised religiously at home and currently they do not participate in any religious
activity. The effects should be read cumulatively. For example, the correct estimate for a
person that believes in God, was raised religiously and goes to church once a week, i.e. she is
currently religious and actively religious, can be obtained by adding up the three coefficient
(also reported in Table 6).
The relation between religiosity and attitudes toward market economy is complex. Faith
alone does not seem to be a major factor affecting economic attitudes, although atheist are
more likely to believe that the economy is a zero sum game and prefer more equality of
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income. Religious upbringing leads to stronger preference of equality, but also positive
attitude toward competition and hard work.
Religious activity increases the preference for private ownership. This is true both both
for people who participate occasionally and those who attend the church weekly. Weekly
participation also leads to positive attitude towards hard work and thrift. Actively religious
people in the post-communist countries were more inclined to view market economy as good
for country's future. On the other hand, these people tend to view competition as harmful.
Comparing the results to those of Guiso et al. (2003), the role of religion seems to be
less significant in the post-communist countries. This is not surprising considering the specific
condition of religion under communist regimes. However, in several aspects the religion
appears to be a significant factor in the formation of economic attitudes.
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4.2 The impact of dominant religion
The complex relation between religion and economic attitudes described above may
suggest that different religions pull the attitudes in different directions. However, the division
line may not lie between the divergent religious doctrines; rather it may separate religions
based on their position in the society. In other words, being raised religiously and
participating in the dominant religion may be very different from having the same experience
in a minority religion. The effect of the dominant religion is worth examining before
proceeding to examine the effect of various religious denominations.
The results reported in Table 7 show that the dominant status of religion in society
matters, at least for some of the attitudes in question. The preference for private ownership of
business is positively influenced by religious participation. However, weekly attendance of
service in minority denomination has a much stronger impact. Similarly, hard work is more
readily accepted as a condition of success by people belonging to a minority religion and
these people also have higher regard of thrift.
Active participation in the dominant religion make people believe that the government
should take more responsibility to provide for people. The effect is partially offset by
religious upbringing. In the same way, actively religious people attach less importance to
thrift. One possible explanation is that savings and active membership in a (sufficiently large)
religious group may both serve as a kind of insurance, and thus they are substitutes.
The answer to the question whether a free market economy is right for countries future
is influenced by active participation in religious services but does not depend on the
dominance of religious denomination. Similarly the view of competition is positively affected
by religious upbringing regardless of the religion's dominance.

4.3 A note on control variables
The results on the impact of control variables are of independent interest. However, they
are very reasonable and provide credibility to the measures of economic attitudes used in the
paper. It is, therefore, useful to comment briefly on these results.
First, gender seems to have an important effect on economic attitudes. Males are
generally more pro-market than females. The effect is especially sizable when asked about
private ownership of business, but also in case of individual versus government responsibility
to provide for one's needs, competition and hard work as a condition for success (also they
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tend to see poor as lazy rather than victims of social injustice). On the other hand, males are
less inclined to see thrift as an important quality in children.
Age and health have a significant effect on the attitudes as well. Older people have
generally less favorable views of markets in the post-communist countries, possibly reflecting
their communist upbringing. On the other hand, they have higher regard for hard work and
thrift. Healthy people are more pro-market, especially they have stronger preference for
private ownership of firms and they are more willing to accept income inequality.
Education, social and income status and the size of town are also associated with more
positive attitudes toward the market economy. People of higher social classes claim more
often that it is a responsibility of individuals to provide for themselves and they are willing to
accept income differences. Interestingly, people of higher social classes and the inhabitants of
larger towns and cities in the post-communist countries are more inclined to view success as a
result of luck and connections, rather than hard work.
Generally, these results are not very different from those of Guiso et al. (2003). It means
that demographic characteristics have roughly the same impact in the post-communist
countries as they do in the world population. Slight differences can be observed for age,
possibly due to stronger communist experience of the elderly. However, it would require a
different kind of study to confirm this hypothesis.
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5. The impact of different religions
Most of the literature is not concerned with religiosity itself; rather, the focus is on the
impact of different religions. The results discriminating between the major religious
denomination present in the post-communist countries are presented in Table 8.
Indeed, the impact varies among different religions. Catholic upbringing does not seem
to effect economic attitudes, although participation in religious services does. Currently
religious Catholics favor more income equality, but they also tend to prefer private to state
ownership; weekly attendance of church also increases the belief that wealth can grow for
everyone. Protestant education enhances the preference for income equality. Similar to
Catholics, religious Protestants support more private ownership. Unlike other religions in the
post-communist region, Protestant upbringing results in higher regard for thrift; however, the
effect is completely reversed by active church attendance.
Orthodox Christianity is usually not regarded as a religion conducive to economic
growth. The results on economic attitudes are mixed. Religious upbringing leads to a positive
view of competition; however, the effect is reversed by active participation in services.
Currently religious Orthodox Christians tend more than other believers to view one's welfare
as a responsibility of the government rather than an individual. On the other hand, those who
attend the church at least once a week have a stronger preference for private ownership.
Orthodox Christians also tend to believe that hard work brings success; it as an effect of
religious upbringing reinforced by weekly church attendance. Similar to Catholics, actively
religious Orthodox Christians more often regard free market economy as right for country's
future.
Islam has similarly unclear impact on economic attitudes in the post-communist
countries. Muslims brought up religiously at home tend to favor income equality, although no
more than Protestants or currently religious Catholics. They regard one's welfare as a
responsibility of the government; however, their upbringing strengthens the preference for
private ownership. Indeed, Muslim religious education at home supports private ownership
more than adherents of any other religion in the post-communist region and this preference is
not reversed by subsequent religious participation which has an opposite effect.

47

Faculty of Economics Working Papers and Proceedings (FEWPP), Vol. 1, No. 1, 2012

48

Faculty of Economics Working Papers and Proceedings (FEWPP), Vol. 1, No. 1, 2012

49

Faculty of Economics Working Papers and Proceedings (FEWPP), Vol. 1, No. 1, 2012

5.1 The impact of dominant religion
Finally, we shall see whether the impact of different religions depends on their status in
society. It has been shown before that the effect of upbringing and participation in a dominant
religion is sometimes different from that of having a religious experience in a minority
religion. The empirical strategy is similar to the previous analysis, only the sample in each
regression is restricted to those countries in which Catholicism, Orthodox Christianity or
Islam is dominant. The results are reported in Table 9.
The condition of being a minority may change the effect in both ways. Catholics
attending religious services living in countries with dominance of Orthodox Christianity
countries are more inclined to favor private property; however, actively religious Catholics in
Muslim countries have the opposite preference. Orthodox Christians are more supportive of
private property where they are majority. On the other hand, Orthodox religious upbringing
has a strong influence towards state ownership in Catholic countries; an influence that is,
however, completely reversed with active religious participation. Similarly, Muslims tend to
favor private property more as a minority in Orthodox countries than as a majority.
The effect of being a minority sometimes depends on the dominant religion as well.
Being a religious Catholic increases regard for competition both in Orthodox Christian and
Muslim countries. However, religious Orthodox Christians have more expectations towards
the government in Catholic countries, while being more individualistic in Muslim countries.
There is no country with clear Protestant dominance. The effect of Protestantism is
visible especially in Catholic countries. In these countries, more than elsewhere, religious
Protestants believe that hard work brings success and that wealth can grow for everyone. On
the contrary, in Orthodox countries they do not hold that opinion. Protestants raised
religiously in Catholic countries do not view free market economy as good for country's
future; although, those from Orthodox countries have a strong opposite conviction.
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5.2 A discussion of the role of religions in post-communist transition
Considering the results presented above, none of the major religions present in the postcommunist countries seems to have a strong anti-market bias. Although they differ in their
positions on many issues, in principle they do not appear to be an obstacle in the transition
process from a centrally planned economy to the free market. Although religious people may
favor more income equality (both Western Christians and Muslims) and rely more on
government to provide for people's needs (as Orthodox Christians and Muslims), they also
prefer private ownership to state. This is not dramatically changed where a particular religion
is dominant, and thus able to influence legal rules and government policy.
It seems that there is no fundamental difference between religions with regard to
economic attitudes in the transition period. How to account for the differences among the
post-communist countries? It may well be that religion does not matter per se. The differences
described in Kraznozhon (2007) or Minarik (2011) may be attributed to a cultural and
institutional tradition that was once religious but it is not connected to religion anymore.
Another explanation might take politics into account. Although religion could matter in
the long run, the short run changes are propelled by other factors. Clearly the position of
religion in the post-communist region has differed across the countries (see Froese, 2004), as
well as their ability to influence government policy. Thus, the explanatory power of the
present analysis is very limited with regard to differences in the course of transition among
post-communist countries.

6. Conclusions
Several conclusions can be drawn from the analysis. First, despite the communist rule of
many decades, religion still plays a role in the societies of post-communist countries. One
way or the other, it has an influence on economic attitudes. This result confirms persistence of
religion under unfavorable conditions and it ability to recover when the situation gets better.
Second, although the results are not the perfectly corresponding to Guiso et al. (2003),
generally, the impact of religion is similar in the post-communist countries and the rest of the
world. The differences may be attributed to the communist past.
In general, religion appears to be conducive to transition from centrally planned
economy to free market. Economic attitudes of religious people regardless of their
denomination seem favorable to economic activity. There is no systematic difference between
religions in the post-communist countries with regard to economic attitudes. It seems that
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Western Christianity is more compatible with free market economy than Orthodox
Christianity and Islam. However, even these religions do support some pro-market
institutions, such as private ownership of business.
The analysis has provided some clues about the role of religion in post-communist
countries. However, its explanatory power is limited with regard to the differences in
economic growth and institutional environment among these countries described in
Kraznozhon (2007) and Minarik (2011). More research is needed for a convincing
explanation of these empirical findings.
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Oponentský posudek na článek:
Religion and Economic Attitudes in Post-Communist Transition
autor článku: Pavol Minárik
posudek zpracoval: Pavel Chalupníček*
Celkové zhodnocení práce
Text je solidním příkladem number-crunchingu a po dotažení některých interpretačních
nejasností doporučuji k publikaci.
Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
Autor do značné míry replikuje přístup použitý v předchozí(ch) studii(í) – zejm. na
základě Guiso et al. (2003) s tím rozdílem, že těmito autory použitý přístup zužuje na postkomunistické země. Své připomínky sdružuji do tří základních oblastí: (1) teoretické otázky;
(2) problém převzetí rámce z předchozích studií; a (3) problém interpretace výsledků.
Ad (1) Teoretické otázky
- str. 1: relevance pro „policy conclusions“ – stojí na předpokladu, že vláda nemůže
náboženství nijak ovlivnit (a proto nemůže institucionální změnou „přebít“ vliv náboženství),
což není v pořádku: sám autor připouští, že např. komunistické diktatury měly na náboženství
dopad – ostatně na této myšlence je celý paper založen – proč totiž jinak zkoumat právě postkomunistické země jako zvláštní kategorii?; podobně například literatura k ekonomii
náboženství dochází k závěru, že vlády mohou náboženskou scénu naopak ovlivňovat velmi
silně (např. instalováním státního náboženství či selektivní podporou vybraných náboženství,
jak jest běžné např. v západní Evropě i v ČR/SR)
- není mi jasná relevance zdroje Lal (2001) pro analyzované téma
- tvrzení, že komunistické režimy dělaly mnohé k zničení náboženství či náboženských
organizací: opět plně neodpovídá realitě – např. v Rusku byla naopak pravoslavná církev (či
alespoň její konformní část) komunistickým režimem relativně podporována, podobně např.
v ČSSR zejm. v padesátých letech (tedy v době nejdrsnějších čistek ve všech oblastech)
zažívaly relativně silnou podporu protestantské denominace a část katolického kněžstva a
*
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věřících kolaborujících s režimem (ministrem v té době např. ŘKC kněz) a ve významných
církevních i státních funkcích kněží z pro-režimních náboženských spolků. Tedy situace je
podstatně složitější, než autor líčí a doporučuji jeho tvrzení doložit nějakou literaturou – resp.
lépe vyargumentovat, proč by post-komunistické země měly být tak „specifické“, když to
není kvůli jednoznačnému útlaku (který nebyl jednoznačný)
Ad (2) Problém převzetí modelu
Hlavní problém převzatého rámce je podle mě v tom, že je do značné míry šit na míru
západním vyspělým demokraciím. Například výběr kontrolních proměnných je v jeho postkomunistické aplikaci problematický – lze např. očekávat silnou korelaci proměnné
„vzdělání“ a náboženského statutu osoby (lidé explicitně religiózní měli obvykle ztížený
přístup k formálnímu vzdělání v době komunismu). Tento vliv ovšem není diskutován.
Podobně lze obtížně převzít závěr, že dopad náboženství na příjem bude „pozitivní“ –
očekávat lze spíše opak (vytěsnění religiózních osob se týkalo i pracovních pozic a podobně
jako v případě vzdělání i zde lze očekávat určitou závislost na minulém vývoji, tj.
marginalizace za komunismu se promítne do horší situace i po roce 1989, ač význam tohoto
faktoru zřejmě v čase klesá).
Ad (3) Problém interpretace
a) dle mého názoru nelze na základě provedené analýzy jednoznačně identifikovat
kauzalitu, jak naznačuje autor (např. na str. 13: „The answer to the question whether a free
market economy is right for countries future is influenced by active participation in religious
service.“ – zvýraznění P. Ch.) – lze si představit i její opačný směr, kdy názory na
ekonomické otázky mohou ovlivnit náboženskou participaci či příslušnost k náboženské
denominaci (zejm. např. u konvertitů, což může být fenomén relativně častý zejm. v postkomunistických zemích)
b) autor příliš nekomentuje některé (možná) nekonzistentní výsledky své analýzy:
vzhledem k tomu, že většina otázek, kterými se zabýval, se ptá na podobnou věc (pro- vs.
proti-tržní postoje – tak ostatně sám autor tento výzkum interpretuje např. v abstraktu), pak je
podivné, že ve většině tabulek se mění úroveň významu jednotlivých kategorií věřících (od
silně signifikantní až po nesignifikantní) a zejm. že se často mění i samotné znaménko: např.
v tab. 8, otázka D: Konkurence je dobrá vs. škodlivá, řádek „Orthodox“: u aktivně
religiózních je koeficient silně signifikantní a záporný a u vychovaných religiózně a
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„currently“ religiózních je též silně signifikantní, avšak s opačným znaménkem. Podobně se
znaménko mění u odpovědí i v jiných řádcích (s kolísající významností). Je dobře, že autor
použil toto jemnější členění a nehází všechny náboženské osoby do jednoho pytle, leč tento
výsledek by si zasloužil podobnější komentář (pokud v textu je, nepodařilo se mi ho najít),
protože může mj. také vypovídat o jakési nekonzistentnosti dat a může být použit k napadnutí
závěrů studie (ve smyslu že náboženství nemusí být signifikantním faktorem právě proto, že u
jednotlivých skupin věřících ze stejné denominace může být jeho vliv právě opačný).
Podobně by bylo možné interpretovat jako nekonzistence i vztahy mezi jednotlivými
otázkami (např. otázkou A a B, které se ptají na rovnost a státní vlastnictví podniků: u
katolíků a protestantů v posledním sloupci vychází statisticky významná korelace, ovšem u
těchto dvou otázek se opět liší znaménko, ač by člověk čekal, že věřící s konzistentní pro-tržní
odpovědí odpoví na obě otázky tak, že vztah bude v obou případech kladný).
Krom uvedených výhrad oceňuji, že se autor podrobněji věnoval tomu, zda je daná náb.
denominace v dané zemi dominantní, či nikoli, což pokládám za možná vůbec nejdůležitější
přínos práce a posun pozitivním směrem od studií, které tento faktor nezohledňují.
Otázky k prezentaci
1) Mohou vlády ovlivnit náboženské vyznání obyvatelstva? Jaké má odpověď dopady
na „policy relevance“ tohoto článku?
2) Prosím o vyjádření ke specifičnosti kontrolních proměnných v post-komunistických
zemích.
3) Lze závěry analýzy (bod (3b)) interpretovat jako nekonzistentní data, nebo pro ně
existuje nějaké jiné vysvětlení?
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Oponentský posudek na článek:
Religion and Economic Attitudes in Post-Communist Transition
autor článku: Pavol Minárik
posudek zpracoval: Tomáš Krištofóry*
Celkové zhodnocení práce
Doporučuji k publikaci kvůli pokročilému a hlubokému zpracování tématu.
Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
Přidaná hodnota práce spočívá v aplikaci ekonometrického přístupu vypracovaného
Guiso et al. (2003) na specifický problém významu náboženství pro postoj jednotlivců
k ekonomické transformaci v postkomunistických státech. Autor důsledně odpovídá na
otázky, které si stanovil. Nicméně první otázka a první závěr je nadbytečný. Jde o nikoli
novátorské konstatování, že náboženství má vliv i v postkomunistických krajinách. Tento
závěr přímo vyplývá z popisních statistik, které jsou obecně známé, takže není nutné jej
zdůrazňovat jako první závěr článku. Dále, druhý závěr, že určité rozdíly mezi autorovými
výsledky a výsledky Guisa et al. (2003) můžeme přiřknout komunistické minulosti, není
v článku zdůvodněn a žádá si odpovídající diskusi. V dalších závěrech je formulována hlavní
hypotéza autora, a to docela přesvědčivě, i když opět jsou závěry nepřekvapivé a zdůvodněné
na základě korelace. Je žádoucí více vyzvednout tyto závěry. Použité metody jsou adekvátní
zpracovanému tématu. Autor se vyhnul použití dat za jednotlivé krajiny, což udělal
v předchozí verzi textu. Následoval tak Guisa (Guiso 2002: 3), a tak se vyhnul problému
nerozlišování vlivu náboženství od vrženosti krajiny do špatného ekvilibria kvůli rozdílné
minulosti. K tomu použil individuální data World Values Survey z postkomunistických států,
přičemž využil jen použitelná data (důvěryhodná, úplná).
Autorovi lze doporučit metodologické zlepšení, které dopomůže dospět k ještě
průkaznějším závěrům. Doporučení se týká zdůvodnění závěru korelací, která s sebou nese i
omezení. Autor se opírá o postup Guisa a podléhá tedy stejné kritice jako postup Guisa. Guiso
charakterizuje první element svého empirického přístupu takto: „Zaprvé, budeme kontrolovat
efekty v rámci jednoho území, abychom eliminovali vliv ostatních institucionálních
*
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proměnných. Tento přístup podléhá riziku podcenění těch vlivů náboženství, které byly plně
absorbovány národní kulturou. Přesto však to, co takhle nalezneme, může být věrohodněji
připsáno náboženství.“ (Guiso 2002: 12) Guiso uvádí i příklad takového opomenutí:
„Například, italský filozof Benedetto Croce vyhlásil, že křesťanská tradice ovlivnila italskou
kulturu tak rozsáhle, že Ital se nemůže považovat za nekřesťana, dokonce i když je ateistou.“
(Guiso 2002: 12) Guiso má za to, že tímto postupem se pro analýzu získá více, než ztratí.
Pravdivá odpověď na toto dilema však záleží na řešení sporu, zda mohou být náboženství
věrohodněji připsána individuální data anebo kulturní efekty italského typu. Guiso a s ním
autor článku preferuje individuální data, i když dobře vědí, že náboženství se projevuje jak
v individuálním jednání a preferencích, tak též v kulturních – společenských efektech
náboženství. Ideální by byl postup skloubení obou a zavrhnutí falešného dilematu. Takový
přístup existuje, a byl použit na výzkum náboženských postojů, i když nebyl použit na
výzkum náboženských motivů v transformaci.
Je to přístup multi-agent religion simulation (MARS) Iannaconneho a Makowskeho,
který je založen na agent-based modelech. MARS spojuje jak mikromotivy, tak makrospolečenské výsledky demonstrování náboženských preferencí. Vycházejí ze známého
modelu T. Schellinga, kterým se vysvětluje rasová segregace v ubytování. Iannaconne a
Makowsky tento model používají k vysvětlení přetrvávajících rozdílů mezi vyšší religiozitou
jihovýchodu USA a významně nižší religiozitou západního pobřeží USA. Jejich metoda
překonává jednostrannost metody korelace takto: „Abychom postupovali lépe, musíme
překonat dva problémy. Zaprvé, musíme najít způsob, jak modelovat následky mnoha faktorů
na interakci, přičemž tyto všechny ovlivňují náboženskou víru a chování člověka. Předchozí
výzkum dosvědčuje důležitost společenských vazeb, příslušnost k denominaci, předchozí
náboženské zkušenosti a osobní demografické postoje. Zadruhé, musíme nějak modelovat
kompletní společenské prostředí, který pozůstává z jednotlivých jednatelů (s rozdílnými
historiemi, umístěními a osobními postoji), kterých interakce v čase a prostoru tvarují
prostředí a jsou naopak tvarovány jím.“ (Iannaconne, Makowsky 2007: 2) Jde tedy o
modelování kruhu (nebo jiného uzavřeného prostředí – např. prostředí plochy monitoru
počítače) spontánního řádu náboženství, kde konec je determinovaný počátkem, kde
jednotlivec je determinován celkem a celek je determinován jednáním jednotlivců. Všechny
proměnné, se kterými Iannacone a Makowsky ve své simulaci pracují, má autor článku
k dispozici z World Values Survey. Jsou to tyto proměnné: společenské vazby, příslušnost
k denominaci, předchozí náboženské zkušenosti a náboženské postoje. Multiagentní modely
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lze použít k modelování, „které je dobře uzpůsobené ke studiu společenského prostředí
obydleného početnými jednateli, z kterých každý působí v malém okolí.“ (Iannaconne,
Makowsky 2007: 5) K proměnným, které autor používá, bude tedy v případě pokusu o
multiagentní modelování nutné vyhledat z World Values Survey další vhodné proměnné
k charakteristice vztahu jednajících ke svému okolí (např. pracovní postoje).
V nezamýšlené emergenci spontánního řádu náboženstvím podmíněného ekonomického
jednání v postkomunistických krajinách, kterou v případě autorem provedené simulace
uvidíme na monitoru počítače, se navíc zobrazí proslulý Weberův „duch“ kapitalizmu (podle
autora dnes žádné náboženství není nepřátelské kapitalizmu), duch, který podléhá vývoji.
Autor může modelovat vznik a sebezachování tohoto „ducha“ po několik až mnoho generací a
učinit ho tedy názorným, což nás nutí k příměru s Hayekem, který rozplozování, rozšiřování
lidstva po zeměkouli a postupné bohatnutí národů charakterizoval i bez možnosti počítačové
simulace agent-based modelů takto: „Pozorovateli z vesmíru by mohlo toto pokrývání
zemského povrchu neustále proměňující svůj tvar připadat jako organické bujení.“ (Hayek
1995: 50) Tímto postupem se zachová to racionální vědecké z Weberovy teze a vyloučí se
z ní všechna metafyzika. V opačném případě je dovolávání se Webera pouhou „povinnou
citací“ slavného, ale překonaného autora.
Otázky k prezentaci
1) Lze podle Vás analyzovat vliv náboženství na transformaci postkomunistických
ekonomik z obou zdrojů? První zdroj: individuální data o náboženských preferencích a druhý
zdroj: data o kulturním a společenském vlivu náboženství.
2) Lze podle Vás modelovat Weberova ducha kapitalismu?
3) Myslíte, že by Vám v tom mohl dopomoct přístup MARS?
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Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
Zkoumání vztahu náboženství a ekonomických postojů slibuje množství zajímavých
implikacím a odpovědí na řadu relevantních otázek. Po přečtení textu může být člověk trochu
zklamaný, ale v zásadě se nedozvěděl o nic méně, než co název sliboval. Jeho hlavní náplní je
pokus změřit, jak (pokud vůbec) spolu korelují míra pro-tržnosti ekonomických postojů a
různé formy religiozity, to vše v postkomunistických zemích.
Matoucí je v tomto ohledu skutečnost, že je celý text zarámován do diskuse o vztahu
náboženství a ekonomického výkonu a dále o vlivu náboženství na ekonomickou
transformaci. Diskuse literatury věnující se těmto otázkám je zajímavá, ale nikde není
explicitně osvětleno, jak vlastní analýza do diskutovaných problémů zapadá. Nebo alespoň ne
natolik explicitně, aby si toho povšimnul i autor recenze.
Text zdá se stojí na předpokladu, že náboženství formuje ekonomické postoje, které
následně determinují ekonomický výkon. Jakkoli se to nijak zásadně nepříčí ekonomické
intuici, bylo by třeba vysvětlit, proč by tomu tak mělo skutečně být. Pokud si lze například
příslušnost k náboženství zvolit, pak je možné, že ekonomické postoje člověka jsou jedním
z důvodů této volby, nikoli jejím následkem. Stejně tak ani vztah mezi ekonomickými postoji
a ekonomickým výkonem společnosti není triviálně zřejmý. Žádnou diskusi těchto otázek
práce neobsahuje. Ačkoli se v úvodu (s. 1) čtenář dozvídá, že je třeba „identifikovat
mechanismus, který vztahuje náboženství a ekonomický výkon“ práce se o to ani nepokouší.
Celý růstově transformační rámec se v důsledku toho jeví jen jako ozdoba, která má
legitimnímu, avšak ne zcela zajímavému problému dodat na atraktivitě.
Domnívám se, že by bylo vhodné text přestrukturovat a možná i přejmenovat. Problém
není v podstatě empirické části, ale v jejím zarámování. Autor by si měl vybrat, jestli
výsledkem bude pouze a jen velikost odhadovaných koeficientů, a v tom případě by měl
všechny části předcházející kapitole 3 vynechat, nebo odpověď na nějakou otázku, která by
*
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ale měla být explicitně položena, uvedena do kontextu a nakonec i zodpovězena. Jako
možnost se nabízí třeba zarámovat text do diskuse v části 5.2. Tam autor na základě svých
výsledků dochází k závěru, že žádné z hlavních náboženství v postkomunistických zemích
není silně protitržně zaujaté. Toto se jeví jako zajímavý problém, k němuž by mohla být
provedená empirická analýza nějak užitečná.
Dalším dílčím problémem je autorův předpoklad o specifičnosti postkomunistického
regionu. Ano tento region (jako každý jiný) je odlišný od zbytku světa. Lze souhlasit, že lidé
v tomto regionu prodělávali intenzivní komunistickou indoktrinaci, že církve byly
potlačovány, a proto mohly mít menší vliv. Proč by ale měl být izolovaný efekt náboženství,
který se práce pokouší měřit, v tomto regionu jiný? Způsobil pokus zavést komunismus jiný
obsah náboženství?
Vlastní závěry lze označit za nepřesvědčivé, zejména proto, že není zcela jasné, jaká je
výzkumná hypotéza. To, že hraje náboženství vliv (závěr 1), je zřejmě pravda, ale proč je to
uváděno jako závěr recenzovaného textu? Stejně tak druhý závěr. Dozvídáme se, že jsou
výsledky odlišné od studie Guiso et al. a že je to možné přičíst komunistické minulosti.
Opravdu? Mnoho vodítek pro takové tvrzení v textu nenajdeme. A konečně obecný závěr, že
náboženství se zdá přispívat k ekonomické transformaci rovněž nemá oporu v provedené
analýze, neboť ta se otázkou vztahu náboženství a transformace vůbec nevěnovala.
Ekonomická intuice čtenáře sice dokáže rekonstruovat příběh, který k této formulaci vedl, ale
přečtení práce mu v tom nijak nepomůže. Ke cti autora je třeba zdůraznit, že používá velmi
opatrné formulace a lze proto dovodit, že si je křehkosti svých závěrů nejspíše vědom.
Výše uvedené se týkalo obsahu textu obecně. Drobné výtky lze však mít i ke
konkrétním jednotlivostem. Text na několika místech operuje s pojmem instituce, aniž by jej
vymezil. To sice není neobvyklý prohřešek, ale stále je to chyba. Instituce doposud nepatří
k pojmům, které by měly jasný fixovaný obsah. Není také zřejmé, jak autor chápe vztah mezi
institucemi, normami, a hodnotami a na co z toho by mělo mít náboženství vliv.
Další poznámka se týká kontrolních proměnných. Autor píše, že efekt religiozity může
být podhodnocen v důsledku pozitivního efektu náboženství na zdraví a důchod. Jenže
problém je i s dalšími kontrolními proměnnými – úrovní vzdělání a subjektivně vnímanou
sociální třídou. Ani tyto nejsou zřejmě na náboženství nezávislé. A navíc na rozdíl od
uváděných případů nelze snadno dovodit, jakým směrem odhady vychylují.
Poslední připomínka je nejméně podstatná, ale nelze si ji odpustit. V úvodu (s. 1) autor
reportuje výsledky jiné práce slovy: „výsledky naznačují statisticky signifikantní závislost…“
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To je sice zřejmě pravdivé tvrzení, ale pro čtenáře ne úplně zajímavé. To, že výsledek není
náhoda, je důležité vědět, ale daleko podstatnější by bylo vědět, jaký ten výsledek je.
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Reakce na oponentské posudky na článek:
Religion and Economic Attitudes in Post-Communist Transition
Pavol Minárik
Reakce na oponentský posudek Pavla Chalupníčka
Oponent prezentoval výhrady v třech oblastech: (1) teoretické otázky; (2) problém
převzetí rámce z předchozích studií; a (3) problém interpretace výsledků.
Ad 1) Hospodářsko-politická relevance výsledků studií tohoto typu samozřejmě závisí
na předpokladu, o jakou vládu jde. Možnosti liberálních vlád změnit náboženské přesvědčení
lidí jsou silně omezené, v případě totalitních vlád jsou jejich možnosti širší, nicméně právě
předkládána studie ukazuje, že nemusí být dostatečně účinné. V článku bude doplněna širší
diskuze. Podobně lze v článku rozšířit diskuzi o politice komunistických režimů vůči různým
náboženským organizacím.
Ad 2) Zkoumaný model není, jak tvrdí oponent, „šit na míru západním vyspělým
demokraciím“ – Guiso et al. (2003) pracují se vzorkem zemí, který zahrnuje země obou bloků
i rozvojové země. Nicméně bude nutné v článku upravit a rozšířit diskuzi o kontrolních
proměnných a jejich vztahu s proměnnými charakterizujícími religiositu, zejména s ohledem
na specifika postkomunistických zemí.
Ad 3) Některé formulace použité v článku jsou opravdu příliš silné. Provedená analýza
ukazuje pouze korelaci, nikoli kauzální vztah. Uvedené formulace bude potřeba opravit.
Výsledky, které oponent označuje jako nekonzistentní, vyplývají z dat a vyskytují se i v Guiso
et al. (2003). Spíše než nekonzistenci dat či výsledků zřejmě odrážejí „nekonzistenci“ názorů
lidí. Diskuze těchto jevů bude v článku rozšířena.
Reakce na oponentský posudek Davida Lipky
Oponent vidí problém zejména ve vztahu teoretického rámce a empirické části článku.
První část podle něj vzbuzuje očekávání, které pak nenaplňuje. Dále doporučuje jasnější
formulaci výzkumné otázky a odpovědi na ni. Teoretická část článku bude podle připomínek
přepracována tak, aby byl jasněji osvětlen vztah mezi ekonomickými názory, které jsou
předmětem empirické analýzy, a ekonomickými institucemi, resp. výstupy.
Podle doporučení bude potřeba též doplnit diskuzi výsledků, zejména porovnání
s výsledky předchozí studie (Guiso et al., 2003). Podobně jako bylo uvedeno výše, bude
přepracována diskuze o kontrolních proměnných. Pokud jde o chybějící definici institucí, ta
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opravdu v mnoha článcích chybí. Zapracování této námitky oponenta bude zváženo
v kontextu jiných úprav v teoretické části.
Reakce na oponentský posudek Tomáše Krištofóryho
Oponent poukázal na nedostatky v empirickém přístupu, který není schopen zachytit
vliv náboženství, pokud se už stal součástí národní kultury. Tento problém samozřejmě
existuje, nicméně momentálně neexistuje přístup, který by ho dokázal uspokojivě překonat.
V článku bude zvýrazněno toto metodologické omezení.
Dále oponent poukazuje na možnost využít k analýze metody simulace. Tuto
připomínku lze vnímat jako podnět pro další práci, která by stejný problém zkoumala pomocí
alternativní metody. K otázce na možnost „modelovat Weberova ducha kapitalismu“ je
obtížné se vyjádřit, neboť sám Weber není v jeho definici nijak konkrétní. Lze tedy říct, že
Weberova ducha kapitalizmu lze definovat (či interpretovat) i takovým způsobem, který by
byl pro formální modelování vhodný.

67

Faculty of Economics Working Papers and Proceedings (FEWPP), Vol. 1, No. 1, 2012

Hayek vs. Popper - diskuse o metodologickém dualismu
LUKÁŠ MÁSLO*
Abstrakt: Tento článek hledá odpověď na otázku, v jaké míře a zda
případně vůbec se metodologie Friedricha A. Hayeka, již sám nazývá
kompozitivní metodou, liší od „falsifikační“ koncepce metody
vědeckého bádání Karla R. Poppera. Srovnávám postoje obou těchto
filosofů vědy v několika dílčích oblastech. Ústředním problémem je
samozřejmě problém jednoty či rozdílnosti metod vědeckého bádání,
avšak jeho řešení je úzce navázáno na nalezení odpovědi na další
otázky, jako například, zda a případně jak je třeba klasifikovat
vědecké disciplíny z epistemologického hlediska. Zde poukazuji na
určitý posun v Hayekově argumentaci od původně akcentované
dichotomie společenské - přírodní vědy k dichotomii komplexní jednoduché jevy, ale zároveň se snažím ukázat, že jde spíše o posun
v důrazech než o nějakou zásadní revizi. Dále se snažím zjistit, co se
skrývá za zdánlivě vzájemně se vylučujícími formulacemi, jimiž oba
shrnovali svou metodu, tj. za oním Popperovým postupem „od
neznámého k známému,“ resp. Hayekovým postupem „od známého
k neznámému.“ Docházím k závěru, že velmi pravděpodobně oba měli
na mysli totéž, a pouze vlivem volby odlišných termínů a odlišnosti
v důrazech došlo ke zmatení. Při srovnání postoje Hayeka a Poppera
v otázce falsifikace se pokouším ukázat v případě Hayeka její podstatu
ve vztahu ke kategorii komplexnosti a k teorii spontánního řádu a
rovněž docházím k závěru, že se oba v tomto ohledu v zásadě
shodovali,

třebaže

u

Poppera

snad

došlo

k záměně

pojmu

„komplexnost jevu“ s pojmem „totalita jevu“.
Klíčová slova: komplexní jevy, falsifikace, teorie spontánního řádu, hypotéza
JEL klasifikace: B4, B5
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V první části své Kontrarevoluce vědy, zabývající se metodologickými otázkami, píše
F. A. von Hayek: „(…) A ačkoli tato snaha imitovat Vědu1 spíše v metodách než duchem
skoro ničím nepřispěla lepšímu porozumění společenským jevům v průběhu přibližně sto
dvaceti let, během nichž byla dominantní, nejenom že nadále vnáší zmatek do práce
společenskovědních disciplín a diskredituje ji, nýbrž volání po dalším postupu v tomto směru
se nám ještě stále prezentuje jako nejnovější revoluční inovace, jejíž aplikace by měla přinést
tak rychlý pokrok, o jakém se nám ani nesnilo.“ (Hayek, 1952, s. 16). Jiný velikán filosofie
vědy 20. století tvrdí o pár let později: „(…) Ale souhlasím s Comtem a Millem - a s mnoha
dalšími, jako C. Menger - že metody na těchto dvou polích jsou v zásadě stejné (třebas se
metody, které mám na mysli já, mohou lišit od těch, které měli na mysli oni). Tyto metody vždy
spočívají v poskytnutí deduktivních kauzálních vysvětlení a v jejich testování (prostřednictvím
predikcí).“ (Popper, 1957, s. 68). Velmi explicitně vyjadřuje Popper svůj názor na podstatu
vědecké metody takto: „(…) je z hlediska vědy nepodstatné, zda jsme získali naše teorie
skokem k nezaručeným závěrům či tak, že jsme o ně pouze zakopli (tj. „intuicí“) nebo jinak
nějakým induktivním postupem. Otázka ,Jak jsi poprvé přišel na svou teorii?´ je věcí, tak
říkajíc, zcela soukromou, na rozdíl od otázky ,Jak jsi testoval svou teorii?,´ která jediná má
vědeckou relevanci.“ (tamtéž, s. 71). Naproti tomu Hayek při popisu své kompozitivní
metody, zdá se, předkládá metodu, která je odpovědí na otázku ,Jak jsi poprvé přišel na svou
teorii?´. Opravdu mě Popperův přístup zpočátku dost zarazil, neboť jsem měl dojem, že
metodologie by měla popisovat metodu, tj. způsob zkoumání.2 Zatímco Popper nabízí pouze
popis toho, jak lze testovat výsledek tohoto zkoumání a nazývá tento postup poněkud
provokativně postupem od neznámého k známému. Hayek na to reaguje: „(…) Ale toto bude
vyžadovat určitý obrat v tom, co bylo popsáno jako standardní postup fyziky; budeme tu muset
postupovat v našich dedukcích nikoli od hypotetického či neznámého ke známému a
pozorovatelnému, ale - jak bývalo považováno za normální postup - od známého
k neznámému.“ (Hayek, 1955, s. 215). Mám-li před očima postup předkládaný při popisu
kompozitivní metody (Hayek, 1952, ss. 37-44), připadá mi, že veškerý spor o jednotu či
rozdílnost metod spočívá v tom, že Popper popisuje vědecký postup následující po vytvoření
teorie či hypotézy, zatímco Hayek se zabývá procedurami, které k vytvoření teorie teprve

1

Tj. přírodní vědy
Oxfordský slovník angličtiny definuje metodologii jako „systém metod užívaných v určité oblasti studia
či aktivity,“ přičemž pojem metoda vysvětluje tak, že je to „určitý postup (procedura) pro dosažení něčeho či
přístupu k něčemu, zvláště systematický či ustálený.“ V kontextu metodologie teoretické vědy jde tedy o určitý
soubor postupů při odkrývání vztahů mezi objekty určitého sledovaného jevu. Formulaci těchto vztahů přináší
to, čemu můžeme říkat hypotéza či v případě širší třídy jevů teorie.
2
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vedou. Jenže jak si v tom případě vysvětlit Hayekův obrat postupu od známého
k neznámému, pokud na začátku procesu nic známého nemáme? Přestože Hayek své postoje
později ještě podstatně revidoval, v zásadě nikdy neopustil myšlenku rozdílnosti metod, i
když časem zaměnil dichotomii, která stála v pozadí, za jinou. Chtěl bych se zamyslet nad
tím, zda a případně v čem se názory těchto osobností na podstatu metody vědeckého
zkoumání lišily, či v čem se případně shodovaly. Skutečně postulovali oba opak toho, co ten
druhý? Pak ale nemohli mít pravdu současně. Nebo snad pouze došlo k terminologickému
nedorozumění a postup od neznámého ke známému ve skutečnosti nebyl vůbec opakem
postupu od známého k neznámému?
Rozdílnost metod, kterou Hayek zastával, sledovala v Kontrarevoluci vědy ještě
dichotomii přírodní vědy - společenské vědy. Radikalita jeho postoje v této otázce byla do
značné míry hnána názorem na podstatu metod přírodních věd, kterou by patrně nejlépe
vystihoval termín indukce. V první kapitole sice Hayek zdůrazňuje, že: „Metody, jež se vědci
nebo lidé fascinovaní přírodními vědami pokoušeli tak často vnucovat společenským vědám,
nemusely být nutně identické s těmi, které skutečně používali ve své vlastní oblasti; byly to
spíše metody, o nichž se tito vědci domnívali, že je používají.“ (Hayek, 1952, s. 17). A mohlo
by se tedy zdát, že metody, které bude popisovat jako metody přírodních věd přenášené na
vědy společenské, jsou ve skutečnosti pouze názory na metody přírodních věd či obrazy
těchto metod. Ale na žádném jiném místě v této knize už Hayek tuto myšlenku neopakuje a
navíc řada jeho výroků dále svědčí o tom, že indukci skutečně v té době považoval za metodu
přírodních věd, nikoli pouze za reflexi této metody: „Existuje několik důvodů, proč se tato
tendence projevuje u přírodovědců tak často. Jsou zvyklí hledat nejdříve empirické
pravidelnosti v relativně komplexních jevech přímo dostupných pozorování a obvykle až po
nalezení takových pravidelností se je pokoušejí vysvětlovat jako výsledek kombinace jiných,
často čistě hypotetických elementů (konstruktů), o kterých předpokládají, že se řídí
jednoduššími a obecnějšími pravidly.“ (tamtéž, s. 53). Nebo dále: „Tam, kde se musíme
zabývat takovými společenskými celky, nemůžeme začít (jako v přírodních vědách)
pozorováním množství exemplářů, které bychom na základě jejich společných smyslových
vlastností spontánně rozpoznávali jakožto jednotlivé exempláře „společností“, nebo
„ekonomik“, „kapitalismu“ nebo „národa“, „jazyka“ či „právních systémů“, a pokračovat
tak, že bychom teprve po nasbírání dostatečného množství exemplářů začali hledat obecné
zákony, jimiž se řídí.“ (tamtéž, s. 54). Ale již o několik málo let později píše ve Stupních
vysvětlování: „Pojetí vědy jako hypoteticko-deduktivního systému bylo vyzdvihnuto Popperem
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způsobem, který jasně ozřejmuje některé velmi důležité body. Objasnil, že teoretické vědy jsou
všechny v zásadě deduktivní, že nemůže být žádná taková logická procedura jako ,indukce´,
která nutně vede od pozorování faktů k formulaci obecných pravidel, a že tato jsou produktem
tvůrčího aktu mysli, který nemůže být zformalizován.“ (Hayek, 1955, s. 210). Caldwell
argumentuje, že Popper rozhodně nebyl jediný zdroj Hayekovy názorové revize a možná
dokonce ani nejdůležitější (Caldwell, 2002, ss. 6 - 8), ale to není pro tuto úvahu podstatné.
Podstatné je, že s pozměněním názoru na podstatu metody přírodních věd přesunul těžiště
rozdílnosti metod z dichotomie přírodní vědy - společenské jevy na dichotomii komplexní
jevy - jednoduché jevy.3 Jak se liší jednoduché jevy od komplexních, vysvětluje Hayek
v Teorii komplexních jevů: „Rozlišení mezi jednoduchostí a komplexností vyzdvihuje závažné
filosofické obtíže, když se má aplikovat na výroky. Ale zdá se, že existuje docela jednoduchý a
přiměřený způsob, jak měřit stupeň komplexnosti různých druhů abstraktních struktur.
Minimální počet prvků, z nichž musí sestávat příklad určité struktury, aby ukázal všechny
charakteristické vlastnosti dané třídy struktur, se zdá poskytovat jednoznačné kritérium.“
(Hayek, 1964, s. 25). Přičemž z epistemologického hlediska je v této souvislosti také
významné, že: „Jenom určité druhy pravidelných struktur (ne nutně nejjednodušších) se
vnucují našim smyslům. Mnoho přírodních struktur můžeme odkrýt teprve až poté, co byly
zkonstruovány naší myslí.“ (tamtéž, s. 23). Jinými slovy: „Je to pravděpodobně schopnost
našich smyslů spontánně rozpoznávat určité druhy struktur, která vedla k mylné víře, že když
se díváme dostatečně dlouho nebo na dostatečný počet přírodních událostí, struktura se vždy
sama odkryje. Že tomu tak často je, znamená pouze to, že v takových případech už teoretizaci
provedly naše smysly. Kde však máme co do činění se strukturami, pro jejichž rozvinutí není
biologický důvod, musíme nejprve vytvořit strukturu, než můžeme odkrýt její přítomnost
v daném jevu - nebo než budeme schopni testovat její použitelnost na to, co sledujeme.“
(tamtéž, s. 24). Struktury, které rozpoznáváme svými smysly, a u nichž není potřeba mentální
rekonstrukce pro jejich odkrytí, nazývá v Kontrarevoluci přirozenými jednotkami (Hayek,
1952, s. 54) či souvislými celky (tamtéž, s. 75, pozn. 9). Posun od původní dichotomie
dokládá i to, že uvádí teorii o vzniku druhů přirozeným výběrem jako příklad teorie
komplexního jevu ze společenských věd (Hayek, 1964, ss. 31-34; 1955, ss. 218-220).
Nyní se vrátím k tomu, v čem se Popper a Hayek rozcházejí. Popperův postup od
neznámého ke známému komentuje takto: „Co je míněno tímto zřejmým paradoxem, je, že
3

Ostatně na původní klasifikaci nikdy Hayek netrval bezvýhradně. Už k Kontrarevoluci kupříkladu píše:
„V určitém smyslu se některé problémy teoretické astronomie více podobají problémům společenských věd než
problémům kterékoliv z věd experimentálních.“ (Hayek, 1952, s. 41)
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pokrok ve znalostech spočívá ve formulaci nových výroků, které se často vztahují na události,
které nemohou být přímo pozorovány a ze kterých, v kombinaci s dalšími výroky o
jednotlivostech, můžeme odvodit výroky, které lze vyvrátit pozorováním. Nepochybuji, že je
důležité zdůraznit, že v takových případech budou obsaženy přínosy ke znalosti v nových
výrocích (hypotézách či přírodních zákonech), které tvoří součást základny našeho
deduktivního argumentu; ale zdá se mi, že toto nepředstavuje obecnou charakteristiku všech
vědeckých postupů, ale charakteristiku, která může být pravidlem ve fyzice a příležitostně také
může být úspěšná v biologických vědách, ale která předpokládá podmínky, které nejsou
přítomny v mnoha dalších oblastech.“ (Hayek, 1955, s. 211). Co tím má na mysli snad
vyplyne z následujícího. Hayek rozlišuje vědy, které nazývá „čistou teorií,“ a vědy, které
nazývá „aplikované.“ Pro první skupinu dává za příklad fyziku, pro druhou skupinu dává za
příklad „aplikované“ disciplíny fyziky jako seismologie, meteorologie, geologie či
oceánografie. Podstatou těchto aplikovaných disciplín je, že: „Všechny se snaží o rozvíjení
obecných vysvětlení, která, alespoň v principu, jsou významná nezávisle na konkrétních
událostech, pro které byla vypracována: většina z teorie přílivu a odlivu, tak, jak byla
vyvinuta v pozemské oceánografii, by byla použitelná na oceány na Marsu atd. Co je na
těchto teoriích charakteristické, je, že jsou, v jistém smyslu, odvozené: sestávají z dedukcí
odvozených z kombinací známých zákonů fyziky a nestanovují, přísně vzato, své vlastní
zákony, ale rozpracovávají fyzikální zákony do explanatorních struktur vhodných pro ten
zvláštní druh jevů, kterým se zabývají. Je samozřejmě možné, že studium přílivu a odlivu by
mohlo vést k poznání nového přírodního zákona; ale kdyby ano, pravděpodobně by to byl
nový fyzikální zákon, nikoli zákon oceánografie.“ (tamtéž, s. 212). Ještě explicitněji pak:
„Tento postup se liší od toho, který se pokládá za normální ve fyzice, v tom, že tady
nevymýšlíme [tučné přidáno, v původní textu kurzívou] nové hypotézy či konstrukty, ale
pouze je vybíráme z toho, co už víme o některých prvcích daných jevů (…)“ (tamtéž, s. 217).
Je zřejmé, že vědy, které nazývá „aplikovanými“, se zabývají komplexními jevy: „Kde se
musíme zabývat komplexní situací, ve které pozorování odkrývá pouze velmi omezené
pravidelnosti, ať už je to v ,aplikovaných´ disciplínách fyziky nebo v biologii či v sociálních
vědách, obvykle se ptáme, do jaké míry naše existující znalosti hybných sil či vlastností
některých prvků daného komplexu mohou vysvětlovat to, co pozorujeme.“ (tamtéž, s. 216).
Z citovaných výroků vyplývá, že kdykoli máme co do činění s komplexními jevy, nezačínáme
vyslovením zcela nové hypotézy, kterou potom testujeme, ale vyjdeme z hypotézy z oblasti
jednoduchých jevů. Potíž je ovšem v tom, že vzhledem k tomu, že se pohybujeme v oblasti
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komplexních jevů, nemůžeme v této oblasti testovat hypotézu z oblasti jednoduchých jevů.
Stejně jako nemůžeme testovat platnost zákona volného pádu, který předpokládá vakuum a
absenci vnějších sil, na pírku, které hodíme z okna domu při silném bočním větru. Nesoulad
s postulátem zákona by v tomto případě neměl z hlediska falsifikace žádnou výpovědní
hodnotu. Co tedy? „Ve zmíněných disciplínách tak obvykle není důležitou otázka, jestli
hypotézy nebo zákony použité pro vysvětlení daného jevu jsou pravdivé, ale jestli jsme vybrali
vhodné hypotézy z naší zásoby přijatých výroků a zkombinovali jsme je správným způsobem.“
(tamtéž, s. 213). Uvedu dva příklady. První se týká již zmíněné teorie o původu druhů
přirozeným výběrem, kterou uvádí i Hayek (Hayek, 1964, ss. 31-34; 1955, ss. 218-220).
Onou „známou“ hypotézou z oblasti jednoduchých jevů je skupina tří premis: „(i) Organismy,
které se dožijí reproduktivního stádia, produkují v průměru mnohem větší počet potomků, než
kolik jich je samotných; (ii) Zatímco organismy jakéhokoli druhu produkují zpravidla pouze
podobné organismy, noví jedinci nejsou zcela stejní jako jejich rodiče, a jakékoli nové
vlastnosti zdědí naproti tomu zase jejich potomci; a (iii) některé z těchto mutací změní
pravděpodobnost, že dotyční jedinci budou naproti tomu produkovat potomstvo.“ (Hayek,
1955, s. 218). Pokud bychom například tedy chtěli vysvětlit podobnost člověka a šimpanze
společným předkem na základě těchto premis, nevedlo by pozdější negativní zjištění o tomto
společném předkovi k popření této teorie. Jediné, co by mohlo vyvrátit teorii, by bylo
vyvrácení některé z jejích premis. Ale to je vysoce nepravděpodobné, třebas ne nemožné.
Druhý příklad se týká aplikace teorie spontánního řádu na právní řád. Tady je poněkud
problém v tom, zda lze výchozí premisy teorie spontánního řádu považovat za výroky
z oblasti jednoduchých jevů, jak postuluje Hayek. Musím ale čtenáře upozornit, že tyto
premisy jsem artikuloval na základě studia Hayekových děl, nikde jsem je sepsané neviděl,
takže se mohu dopustit nepřesností. Samotný pojem řád definuje Hayek jako: „ten stav věcí,
v němž se velký počet prvků různých druhů má k sobě navzájem tak, že znalost nějaké
prostorové nebo časové části celku nám umožňuje vytvářet správná očekávání týkající se
zbytku, nebo alespoň očekávání, která mají dobrou pravděpodobnost, že se ukáží jako
správná.“ (Hayek, 1973, s. 43). Spontánní řády pak vznikají tak, „že jejich prvky sledují ve
svých reakcích na své bezprostřední okolí jistá pravidla.“ (tamtéž, s. 48). A tady právě
nastává ten problém. Na specifikaci oněch „jistých“ pravidel totiž závisí, zda půjde o řád
vytvořený (taxis), nebo spontánní (kosmos). Pouze pro úplnost: konkrétní exemplář
spontánního řádu může být klidně jev jednoduchý, například krystal nebo jazyk. Řád
vytvořený je pak z logiky věci nutně jev jednoduchý, neboť ho musí být schopna obsáhnout
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lidská mysl. Problém s artikulací pravidel chování prvků spontánního řádu vzbuzuje
pochybnosti, zda se skutečně jedná o prvek z oblasti jednoduchých jevů. Hayek sám tato
pravidla sice artikuluje prostřednictvím určitých obecných vlastností, ale jak ukáži později,
ani to není bez komplikací. Tuto otázku tedy ponechávám na úvaze čtenáře. Prozatím
konstatuji, že premisou teorie spontánního řádu je, že dodržováním jistých pravidel v reakcích
na jejich bezprostřední okolí ze strany prvků vzniká řád, který je výše definován. Teorie
spontánního řádu v právu pak předpokládá následující: 1) platnost premisy o spontánním
řádu, 2) právo je stejně staré jako společnost, 3) právo je starší než zákonodárství. A opět: tuto
teorii můžeme použít pro vysvětlení určitých jevů, ale jakýkoli neúspěch při aplikaci této
teorie na vysvětlení určitého právního jevu nemůže teorii vyvrátit. Na teorii spontánního řádu
v právu pak staví teorie spontánního řádu v jednáních. Říká, že dodržováním pravidel, která
vytvářejí spontánní řád práva (nomos), který zpětně vytváří tato pravidla, ze strany
jednotlivců, vzniká řád v jednáních. Zde je velice dobře vidět onen „aplikační moment“. Tato
teorie ve svých premisách nepřináší nic, co by už nebylo obsaženo v premisách teorie
spontánního řádu v právu, pouze je aplikuje na lidskou společnost. Stejně jako premisa 2) a 3)
už je obsažená v premise o existenci spontánního řádu. K otázce apriorních výroků pouze
toto: „Že určité závěry jsou implikovány tím, co už víme, nutně neznamená, že jsme si těchto
závěrů vědomi nebo jsme je schopni použít, kdykoli by nám pomohly vysvětlit to, co
pozorujeme.“ (Hayek, 1955, ss. 212-213). Nyní by však alespoň mělo být zřejmé, co Hayek
míní postupem od známého k neznámému.
Připomeňme si tedy, v čem Hayek s Popperem nesouhlasí. Je to především v tom, že
disciplíny a vědy, zabývající se komplexními jevy, nevytvářejí nové hypotézy, ale pokouší se
vysvětlit tyto jevy pomocí hypotéz z oblasti jednoduchých jevů, z oblasti „čisté teorie“. Což
Hayek označuje termínem kompozitivní metoda. Co naproti tomu říká Popper?: „(…) Ale co
metoda, kterou získáme naše teorie či hypotézy? Co induktivní generalizace a způsob, kterým
postupujeme od pozorování k teorii? Na tuto otázku dám dvě odpovědi. (a) Nevěřím, že někdy
děláme induktivní generalizace v tom smyslu, že začneme pozorováními a snažíme z nich
odvodit naše teorie. Věřím, že předsudek, že postupujeme tímto způsobem, je určitým druhem
optické iluze a že v žádné fázi vědeckého vývoje nezačínáme bez něčeho, co má povahu nějaké
teorie, jako je nějaká hypotéza nebo předsudek nebo problém - často technologický - který
nějakým směrem vede naše pozorování a pomáhá nám vybrat z nespočetných objektů
pozorování ty, které mohou být předmětem zájmu. (…)“ (Popper, 1957, s. 71). Všimněte si, že
Popper nikde netvrdí, že by na počátku jakéhokoli bádání musela být nějaká „nová“ teorie
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nebo hypotéza. Ve skutečnosti to může být i pouhý předsudek. Vraťme se teď ke kapitole
z Kontrarevoluce, v níž Hayek kritizuje metodologický kolektivismus: „Společenské celky
nám nejsou dány jako to, co můžeme nazývat „přirozenými jednotkami“ (…) celky, o nichž
mluvíme, existují jenom potud a jen do té míry, dokud je správná námi utvořená teorie o
souvislostech mezi částmi, jež jsou v nich zahrnuty, kterou můžeme explicitně konstatovat
pouze ve formě modelů budovaných z oněch vztahů.“ (Hayek, 1952, ss. 54-55). Stačí si jen za
„společenské celky“ dosadit „celky komplexních jevů“ a zeptat se, zda „námi utvořená teorie
o souvislostech mezi částmi“ není v podstatě to, co Popper nazývá problémem, hypotézou či
předsudkem. V tomto ohledu mi tedy tento spor připadá jako pouhá rozdílnost v důrazech.
Zbývá ale ještě prozkoumat stanovisko Poppera a Hayeka k možná nejdůležitější otázce,
otázce falsifikace vědecké teorie. Hayek sice v zásadě ideu falsifikovatelnosti přijímá:
„Pokrok vědy tak bude muset postupovat ve dvou různých směrech: zatímco je jistě záhodno
vytvářet naše teorie tak falsifikovatelné, jak jen je možné,“ ale zároveň zdůrazňuje, že
v oblasti komplexních jevů má svá významná omezení: „musíme také pronikat do oblastí, ve
kterých, jak postupujeme, stupeň falsifikovatelnosti nutně klesá. Toto je cena, kterou musíme
platit za postup do oblasti komplexních jevů.“ (Hayek, 1964, s. 29). Tuto okolnost však
Popper uznává. Hayek ho dokonce cituje ve Stupních vysvětlování: „Je to nepochybně
nevýhoda, muset pracovat s teoriemi, které mohou být zamítnuty pouze výroky o vysokém
stupni komplexnosti, protože cokoli pod tímto stupněm komplexnosti je na základě toho samo
naší teorií povoleno.“ (Popper in Hayek, 1955, s. 223). To je velice zajímavá poznámka. Výše
jsem se zmínil, jaká obtíž je s artikulací vlastností „jistých“ pravidel chování nutných pro
vznik spontánního řádu.4 Přesto se Hayek pokouší vlastnosti těchto pravidel nějak vymezit.
Ve zkratce, jde o pravidla, která 1) musí být aplikovatelná na neznámý počet budoucích
případů, 2) „jsou negativní v tom smyslu, že spíše zakazují, než nařizují jednotlivé druhy
jednání“ a 3) „jsou na cílech nezávislá“ ve smyslu, že nesměřují ke konkrétnímu účelu.
(Hayek, 1973, ss. 166-169). Všimněte si slova „spíše“ v bodě 2), stejně jako obratu „alespoň
očekávání, která mají dobrou pravděpodobnost“ v definici řádu výše. Hayek si byl dozajista
vědom omezených možností jazyka. Přesto se, zřejmě z praktických důvodů, pokusil o slovní
vyjádření podstaty těchto pravidel. Vezměme si však následující příklad. Parlament schválí
zákon, který zakazuje nošení červeného oblečení. A nyní udělejme test. Je tato norma

4

„Není nejmenších pochyb to tom, že i dnes pravidla, která byla takto artikulována a mohou být
komunikována jazykem, jsou jen částí celého komplexu pravidel, která vedou jednání člověka jako společenské
bytosti. Pochybuji, zda se zatím komukoli podařilo artikulovat veškerá pravidla, která tvoří například ,fair
play´.“ (Hayek, 1973, s. 77).
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aplikovatelná na neznámý počet budoucích případů? Ano, jistě. Jde o pravidlo negativní
v tom smyslu, že spíše zakazuje, než přikazuje? Bezpochyby. Má tato norma nějaký konkrétní
účel? To je zřejmě diskutabilní. Je tedy vidět, že by podle tohoto testu mohlo být za pravidlo
chování označeno i takové pravidlo, o kterém intuitivně každý zřejmě cítí, že jde daleko za
rámec pravidel správného chování. Myslím, že tato situace je důsledkem toho, že kritérium,
kterým byla testována teorie o jevu s vysokým stupněm komplexnosti, mělo nižší stupeň
komplexnosti, a tudíž bylo teorií povoleno. Samozřejmě, že je nutné nevytrhávat z kontextu.
Všechna tři kritéria jsou totiž tacitně podmíněna kritériem souladu dané normy se stávajícím
systémem norem, kterýžto soulad se zajišťuje tzv. imanentní kritikou práva. To je však
kritérium tak vysokého stupně komplexity, že je pro falsifikaci v podstatě nepoužitelné. Je
však důležité mít na paměti, že takové testování neprobíhá na akademii, ale v procesu
soudních přelíčení, kde je právo nalézáno, a teprve tehdy, kdy se projeví podezření ohledně
souladu té dané normy s existujícím systémem norem.5 Vypadá to tedy, že ani v otázce
falsifikovatelnosti vědeckých teorií nejsou Popper s Hayekem v zásadním sporu.
Na závěr bych se chtěl ještě zamyslet nad pojmem komplexních jevů. Je zajímavá
reakce Poppera na myšlenku z Kontrarevoluce, že, řečeno pozdějším jazykem, společenské
vědy se zabývají komplexnějšími jevy než přírodní vědy: „Není pochyb, že analýza jakékoli
konkrétní sociální situace je extrémně ztížena svou komplexností. Ale to samé platí pro
jakoukoli konkrétní fyzikální situaci. Široce rozšířený předsudek, že sociální situace jsou
komplexnější než fyzikální, má, zdá se, dva důvody. Jeden z nich je, že jsme náchylní
srovnávat něco, co by nemělo být srovnáváno; mám na mysli na jedné straně konkrétní
sociální situace a na druhou stranu uměle izolované experimentální fyzikální situace. (Ty
druhé by mohly být srovnávány spíše s uměle izolovanou sociální situací - jako vězení nebo
experimentální skupina.)“ (Popper, 1957, s. 74). Jde samozřejmě o reakci na přírodně sociálně-vědní dichotomii z Kontrarevoluce, nicméně vybízí k zamyšlení nad podstatou
komplexních jevů. Myslím si, že to, co Popper označuje za komplexní jevy ve fyzice, mohou
být dvě věci. Buď má na mysli ony „aplikované“ disciplíny fyziky, jimž Hayek přisuzuje za
předmět komplexní jevy, nebo, k čemuž bych se klonil spíše, Popper uvažuje fyzikální jevy
v jejich totalitě, použiji-li termín z Hayekova slovníku. Hayek k tomu říká: „Příležitostně bylo
zpochybňováno, zda jevy života, duše a společnosti jsou skutečně komplexnější než ty
z fyzikálního světa. To má zřejmě původ ve zmatení mezi stupněm komplexnosti
5

Alespoň by tomu tak bylo, pokud by právo bylo skutečně nalézáno soudy. Ale v realitě, ve které právo
produkují parlamenty a navíc nerozlišují veřejné právo (thesis) a právo soukromé (nomos), je to skutečně vážný
problém.
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charakteristickým pro určitý druh jevu a stupněm komplexnosti, na který může být, určitou
kombinací prvků, povýšen každý druh jevů. Samozřejmě, v tomto smyslu mohou fyzikální jevy
dosahovat jakéhokoli stupně komplexnosti. Ale když zvažujeme tuto otázku z hlediska
minimálního počtu různých proměnných, které musí vzorec nebo model zahrnovat, aby
reprodukoval charakteristické struktury z různých oblastí (nebo aby vyjevil obecné zákony,
kterými se tyto struktury řídí), stává se rostoucí komplexnost s postupem od neživých k (,ještě
výše organizovaným´) živým a sociálním jevům velice zřejmou.“ (Hayek, 1964, ss. 25-26). Na
jiném místě Hayek mluví o vytváření modelů a zdůrazňuje, že podstatou modelu je zahrnutí
pouze některých prvků zkoumaného jevu do tohoto modelu (Hayek, 1955, ss. 220-221).
V kontextu znalosti kritéria komplexnosti, vyjádřeného v předešlé citaci, lze říci, že
komplexní jev se liší od jednoduchého v tom, že neumožňuje, aby byl vytvořen jednoduchý
model tohoto jevu.
Hayek v Kontrarevoluci viděl ještě zásadní rozdíl mezi metodami společenských a
přírodních věd, což bylo do značné míry dáno jeho mylnou představou o indukci v přírodních
vědách. Později tuto dichotomii opustil, ale nahradil ji dichotomií komplexních a
jednoduchých jevů. Přijal sice Popperovu ideu dedukce i v přírodních vědách a falsifikace
teorií jako vědecké metody, ale nadále tvrdil, že v oblasti komplexních jevů má falsifikace svá
omezení a že u disciplin zabývajících se komplexními jevy nezačíná zkoumání vyslovením
„nové“ hypotézy, ale snahou o aplikaci „známé“ hypotézy z oblasti jednoduchých jevů. Ta
pak, vzhledem k vyšší komplexnosti jevů, na které je aplikována, nemůže být falsifikována
(maximálně vyvrácením svých premis), ale buď se hodí pro vysvětlení daného komplexního
jevu, nebo ne, což nevypovídá nic o její platnosti či neplatnosti. V otázce sporu ohledně
Popperem zastávaného univerzálního postupu od neznámého ke známému a Hayekem
zastávaného postupu od známého k neznámému u komplexních jevů jsem došel k závěru, že
Hayek postupuje v podstatě rovněž od neznámého ke známému, pouze o neznámém (prvotní
hypotéza) mlčí a to, co Popper označuje za známé (empirií podpořená hypotéza či z ní
dedukované výroky), nepojmenovává. V otázce falsifikace jsem došel k závěru, že oba
přijímají kritérium falsifikovatelnosti za své a zároveň si oba uvědomují jeho meze v případě
komplexních jevů. Mám pouze určité podezření, jestli na straně Poppera nedošlo
k nesprávnému pochopení pojmu komplexní jev a jeho záměně za totalitu jevu.
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Oponentský posudek na článek:
Hayek vs. Popper – diskuze o metodologickém dualismu
autor článku: Lukáš Máslo

posudek zpracovala: Dana Kloudová

Celkové zhodnocení práce
Článek doporučuji po úpravě k publikaci z důvodu vlastního názoru na (ne)rozdílnost v
metodologii Poppera a Hayeka.

Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
Autor se v článku zabývá metodologií Hayeka a Poppera v dílčích oblastech, přičemž se
snaží analýzou vybraných děl jednotlivých autorů zjistit, zda-li lze najít v jejich
metodologických přístupech nějaké
rozdílností

společné prvky. Nejdříve se zabývá jednotou vs.

metod vědeckého bádání,

dále

klasifikací

vědeckých

disciplín

z

epistemologického hlediska. V poslední části práce se autor zabývá Hayekovým posunem od
dichotomie společenské – přírodní vědy k dichotomii komplexní - jednoduché jevy. Asi
největší přidaná hodnota spočívá v tom, že autor v závěru přichází s názorem, že se vlastně
jejich metodologický přístup v zásadě neliší, přičemž uvádí své důvody pro tato tvrzení. K
tomuto názoru mu umožnilo dojít zejména analýza vybraných děl Hayeka a Poppera. Je
známo, že autoři se často citovali, a proto je škoda, že analýza je omezena pouze na
několik Hayekových publikací, a zejména, že autor čerpal pouze z jediné Popperovy knihy.
Např. Popper se ve své publikaci Bída historicismu (1994) mj. zabývá také problematikou
jednoty metody, kde uvádí, že můžou existovat určité rozdíly mezi

přírodními a

společenskými vědami, ovšem tyto rozdíly se nacházejí v odlišných oblastech, než se podle
Poppera domnívá Hayek. Popper zde obhajuje metody dedukce, falsifikace jakožto metody
aplikovatelné na přírodní vědy, přičemž tato metodologie je dle Poppera plně v souladu s
popisem metody aplikovatelné dle Hayeka na společenské vědy. Nicméně Popper zde je
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zástáncem částečného využití scientismu, bude-li to do určité míry užitečné. Dále by
možná bylo vhodné doplnit argumentaci také o Popperovu publikaci Otevřená společnost
a její nepřátelé (1994), kde v jistých mezích se Popper částečně k scientismu přiklání.
Nicméně je nutno vyzvednout vlastní názor autora do této oblasti.
Otázky k prezentaci
1. Proč byla v práci omezena analýza omezena pouze na rozbor jediného Popperova
díla? Myslíte, že by to nějak ovlivnilo váš názor, ke kterému jste přišel v závěru svého
článku?
2. Caldwell (2002) je toho názoru, že Popper s Hayekem se velmi neovlivnili, pokud
jde zejména o otázku metodologie společenských věd. Jste odpůrcem Caldwella (2002) co se
týče této otázky?
3. Mohl byste,prosím, blíže vysvětlit svůj poslední odstavec v rozdílnosti Hayekova a
Popperova přístupu v problematice postupu „od neznámého k známému a naopak“?
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Oponentský posudek na článek:
Hayek vs. Popper - diskuse o metodologickém dualismu
autor článku: Lukáš Máslo
posudek zpracoval: Tomáš Krištofóry*
Celkové zhodnocení práce
Doporučuji k publikování, avšak jen po přepracování článku podle zásadních
připomínek. Přes obsahové i formální nedostatky totiž článek nepostrádá výraznou, i když
zatím nedostatečně podloženou originalitu, vyznačuje se velkou snahou o pochopení
významné části (větší než je v českých interpretacích Hayekovy metodologie zvykem)
Hayekova nesnadno srozumitelného díla, a snahou o utvoření si názoru o rozdílech a shodách
Hayeka a Poppera na základě velmi vhodného Popperova textu a po zapracování připomínek
může být přínosem pro stanovenou oblast výzkumu.
Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
Téma samotné není originální, a to ani v českém prostředí. Přestože je v názvu článku
obsažen Hayek i Popper, Popperův postoj je autorem článku chápán jako daný,
neproblematický a v článku se probírá shoda nebo rozdíl Hayeka od daného Popperova
postoje. Vzhledem k obsahu článku by bylo tedy záhodno přejmenovat článek např. na „Přijal
Hayek (Popperův) metodologický monismus?“ nebo „Je Hayekova klasifikace jednoduchých
a komplexních jevů obdobou (Popperova) metodologického monizmu a falzifikacionizmu?“,
nebo nejlépe originalitě obsahu textu odpovídající „Je Hayekova dichotomie teoretických věd
jednoduchých

jevů

a

aplikovaných

věd

komplexních

jevů

variantou

Popperova

metodologického monizmu?“ Pokud vezmeme v úvahu to, co článek obsahuje a nikoli co se
jen proklamuje v názvu, musíme se věnovat autorově pojednání Hayekova postoje
k metodologickému monismu v Popperově převedení.
Autor přináší nový argument o struktuře Hayekovy metodologie v druhé půli Hayekovy
tvorby, konkrétně o klasifikaci věd z epistemologického hlediska. Převládající interpretace je
v literatuře taková, že zatímco ještě např. v Kontrarevoluci vědy (1952) Hayek dělí vědy na
přírodní a společenské, již v článku Stupně vysvětlení (1955) Hayek dělí vědy podle obsahu,
*
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který zkoumají na vědy zkoumající jednoduché jevy a na vědy zkoumající komplexní jevy
(autor najde přehled od českého ekonoma v Potužák 2010, str. 22-23), což autor reflektuje.
Novost autorova přístupu spočívá v tom, že využívá další Hayekovo dělení věd, které bylo
v dosavadní sekundární literatuře považováno méně důležité – na vědy teoretické a
aplikované: „Hayek rozlišuje vědy, které nazývá „čistou teorií,“ a vědy, které nazývá
„aplikované.“ Pro první skupinu dává za příklad fyziku, pro druhou skupinu dává za příklad
„aplikované“ disciplíny fyziky jako seismologie, meteorologie, geologie či oceánografie.“
(str. 4) Teoretické vědy pak autor ztotožňuje s vědami zkoumajícími jednoduché jevy a
aplikované vědy ztotožňuje s vědami zkoumajícími komplexní jevy: „Je zřejmé, že vědy,
které nazývá „aplikovanými“, se zabývají komplexními jevy.“ (str. 4) Tohle je tvrzení non
sequitur, a na tomto neporozumění Hayeka padá další analýza. Komplexními jevy se totiž u
Hayeka zabývají též teoretické vědy. Pokusme se však přes jeho logický rozpor (o
nevhodnosti použití autorovy interpretace Hayekovy klasifikace věd na společenské vědy viz
níže) sledovat snahu autora, protože pokud autor omezí platnost tohoto výroku např. na fyziku
a aplikované fyzikální vědy (seismologie, meteorologie atd.), mohl by mít jistou naději na
úspěch.
Pokud tedy přijmeme autorovo tvrzení o aplikovaných vědách zkoumajících komplexní
jevy, tím se (logicky i podle autora) mění vztah jednoduchých věd a věd zkoumajících
komplexní jevy. Je to dáno tím, že jednoduché vědy nejsou tytéž jako komplexní vědy, tj. jde
o jiné vědy. Takhle to je v tradiční Caldwellově (2004: 249) interpretaci Hayeka, kde se
zjednodušeně předpokládá, že komplexní jevy jsou zkoumány společenskými vědami a
jednoduché jevy jsou zkoumány přírodními vědami (jak autor tuší se svou poznámkou o
metodologii astronomie a dalšími zmínkami, dělení není tak jednoduché; svou intuici si může
stvrdit ve výše uvedeném zdroji Potužáka, nebo ve světové literatuře). Avšak v této nové,
autorově interpretaci je tomu jinak. Aplikované vědy jsou speciálním případem teoretických
věd, což úplně mění vztahy mezi různými vědami. Aplikované vědy závisí ve své metodologii
na teoretických vědách, zkoumajících jednoduché jevy. V souladu s tímto svým chápáním se
autor snaží načrtnout ve společenských vědách analogickou závislost aplikovaných věd na
teoretických vědách jako je tomu podle Hayeka explicitně ve fyzice. Tak jako je podle
Hayeka seismologie závislá na metodě fyziky, tak chce autor načrtnout teoretickou vědu
spontánního řádu, zkoumající jednoduché jevy tohoto řádu (což je naprostá novinka ve studiu
Hayeka – nebo naprostá hloupost), a na ní postavit aplikovanou teorii spontánního řádu,
zkoumající komplexní jevy. Nechci pochybovat o autorových schopnostech, ale dle vší
82

Faculty of Economics Working Papers and Proceedings (FEWPP), Vol. 1, No. 1, 2012
dostupné literatury musím vyřknout závěr, že zde jsme se přes nesrozumitelný autorův styl
dopracovali ke kamenu úrazu autorova textu. O ničem takovém jako teoretické (a nikoli
aplikované) vědě spontánního řádu, zkoumající jednoduché jevy (!) tohoto řádu (jednoduché
jevy nepotřebují komplexní vědy), není nikde u Hayeka žádná zmínka a ani v sekundární
literatuře se tato myšlenka neobjevuje. Přinejmenším u společenských jevů je tato interpretace
Hayeka, jak uvidíme, zcela absurdní. Možná by se autor mohl pokusit aplikovat svou
hypotézu na Hayekovo chápání přírodních věd (fyzika, seismologie atd.). Pokud chce autor
publikovat text s touto myšlenkou, musí ji nicméně důkladně podložit. A to se zatím nestalo.
Autor se nejdříve pokusil ještě o jednu „aplikaci“ svého chápání Hayekovy distinkce
věd – na příkladu evoluční teorie, což je příklad, který použil Hayek a tudíž je dobře možné
otestovat, zda autorovo vysvětlení „funguje“ alespoň pro data, pro která bylo konstruováno.
Žel, na tuto otázku musím odpovědět záporně, protože evoluční teorie se týká organismů, a
organismus, přestože je, jak autor jinde zmiňuje, dle Hayeka „přirozenou jednotkou“, není u
Hayeka v žádném případě jednoduchým jevem, nýbrž vysoce komplexním systémem:
„Organismy vskutku druhem spontánního řádu jsou.“ (Hayek 1994: 55) Navíc, když autor
tvrdí toto, nepochopil Hayeka v autorem právě na tomto místě citovaných pasážích: „Onou
„známou“ hypotézou z oblasti jednoduchých jevů je skupina tří premis: „(i) Organismy, které
se dožijí reproduktivního stádia, produkují v průměru mnohem větší počet potomků, než kolik
jich je samotných; (ii) Zatímco organismy jakéhokoli druhu produkují zpravidla pouze
podobné organismy, noví jedinci nejsou zcela stejní jako jejich rodiče, a jakékoli nové
vlastnosti zdědí naproti tomu zase jejich potomci; a (iii) některé z těchto mutací změní
pravděpodobnost, že dotyční jedinci budou naproti tomu produkovat potomstvo.“ (Hayek,
1955, s. 218). Pokud bychom například tedy chtěli vysvětlit podobnost člověka a šimpanze
společným předkem na základě těchto premis, nevedlo by pozdější negativní zjištění o tomto
společném předkovi k popření této teorie. Jediné, co by mohlo vyvrátit teorii, by bylo
vyvrácení některé z jejích premis. Ale to je vysoce nepravděpodobné, třebas ne nemožné.“
(str. 5) Hayekovi přece nešlo o vyvrácení premis (což zde autor tvrdí), nýbrž o nižší stupeň
falzifikace u komplexních jevů (což jinde autor správně ví – a je tudíž zde v rozporu se
samým sebou), tj. pokud by se objevil jev, který daná teorie komplexního jevu nedokáže
vysvětlit. Evoluční teorie je např. svou „předpovědí, že koně nebudou rodit Pegasy“ (Hayek
2001: 84) falzifikovatelnou teorií, i když je zde míra testovatelnosti zjevně nižší než u
zkoumání jednoduchých jevů.
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O druhou aplikaci své hypotézy klasifikace věd u Hayeka se pokusil u spontánního řádu
ve společenských vědách, konkrétně v právu.
Zatím se autor dopustil nepodložených domněnek v klíčovém argumentu textu, ke
kterým se však sebekriticky doznal, i když z toho nevyvodil adekvátní důsledky. Dle autora je
„problém v tom, zda lze výchozí premisy teorie spontánního řádu považovat za výroky z
oblasti jednoduchých jevů, jak postuluje Hayek. Musím ale čtenáře upozornit, že tyto premisy
jsem artikuloval na základě studia Hayekových děl, nikde jsem je sepsané neviděl, takže se
mohu dopustit nepřesností.“ (str. 5) Tento problém je problémem autorova článku, protože je
to autorova interpretace, nikoli přímo Hayekova. U výchozích premis teoretické teorie
spontánního řádu (převzal jsem zde pro pomoc autorovi jeho koncepci) jde o tyto: „Teorie
spontánního řádu v právu pak předpokládá následující: 1) platnost premisy o spontánním
řádu, 2) právo je stejně staré jako společnost, 3) právo je starší než zákonodárství. A opět:
tuto teorii můžeme použít pro vysvětlení určitých jevů, ale jakýkoli neúspěch při aplikaci této
teorie na vysvětlení určitého právního jevu nemůže teorii vyvrátit. Na teorii spontánního řádu
v právu pak staví teorie spontánního řádu v jednáních. Říká, že dodržováním pravidel, která
vytvářejí spontánní řád práva (nomos), který zpětně vytváří tato pravidla, ze strany
jednotlivců, vzniká řád v jednáních. Zde je velice dobře vidět onen „aplikační moment“. Tato
teorie ve svých premisách nepřináší nic, co by už nebylo obsaženo v premisách teorie
spontánního řádu v právu, pouze je aplikuje na lidskou společnost. Stejně jako premisa 2) a
3) už je obsažená v premise o existenci spontánního řádu.“ (str. 6) Autor zde v aplikaci své
hypotézy o Hayekově klasifikaci věd opakuje stejnou chybu jako u aplikace své hypotézy na
evoluční teorii, o čemž jsem výše dokázal, že jde o chybnou interpretaci. I zde je možná
falzifikace, i když ta je zde zase zjevně nižšího stupně než u jednoduchých jevů. V oblasti
ekonomie (která je podmíněná fungujícím spontánním řádem práva) je falzifikovatelná tato
předpověď teorie spontánního řádu: „budou-li ceny všech zboží stanoveny nařízením vlády a
poptávka pak vzroste, lidé nebudou s to nakoupit tolik každého zboží, kolik by si za tyto ceny
přáli.“ (Hayek 2001: 84) Zde navíc vstupuje problém, že lidé jsou nejen komplexními
organismy (o kterých není možná jednoduchá teoretická věda), nýbrž mají navíc i komplexní
rozum (o souvisejícím problému autorovy ignorace The Sensory Order se zmíním níže):
„mozek organismu, jenž působí jako jeho řídící centrum, je sám zase polycentrickým řádem,
tj. že jeho jednání jsou určována vztahem a vzájemným přizpůsobováním prvků, z nichž
sestává.“ (Hayek 2001: 65) Autorova představa teoretické vědy zkoumající jednoduché jevy
ve společnosti, připsaná Hayekovi, je tudíž zcela nesprávná. Lze to vidět i na naprostém
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nepochopení toho, že jazyk je u Hayeka vždy komplexním jevem (textuální příklady jsou
roztroušené jak v Kontrarevoluci vědy, tak také ve všech významných pozdějších dílech –
bylo by snad pod úroveň autora, abych mu musel najít citát), avšak autor naopak tvrdí, že
„konkrétní exemplář spontánního řádu může být klidně jev jednoduchý, například krystal
nebo jazyk.“ (str. 6) Takovému lapsu se musí autor vyhnout, pokud chce psát o Hayekovi.
Výše jsem zmínil, že autor – pokud se chce držet své originální (nebo ignorantské)
hypotézy o Hayekově klasifikaci věd, mohl by se pokusit o její aplikaci na právě zmíněný
krystal (v Právu, zákonodárství a svobodě jde o periodický krystal, viz Hayek 1994: 46).
Možná se ještě nabízí aplikace na organizaci (v Hayekově smyslu), na stát, který je
podle autora jednoduchým jevem. Řád inherentní organizaci, „řád vytvořený je pak z logiky
věci nutně jev jednoduchý, neboť ho musí být schopna obsáhnout lidská mysl.“ (str. 6) Taková
aplikace autorovy hypotézy o Hayekově klasifikaci věd je dle mého soudu více problematické
než např. aplikace na periodický krystal, i když ještě dokážu připustit možnost úspěchu takové
aplikace (na rozdíl od aplikace na evoluční teorii nebo spontánní řád práva). Zde by problém
spočíval v tom, najít komplexní řád navazující na jednoduchý jev organizace. Jistá možnost
zde existuje, neboť Hayekova teorie společenské evoluce implikuje spontánnost vzniku státu.
Víme, že Hayekova teorie společenské evoluce (vývoj ústavy a ústavnosti) byla inspirována
skotskými osvícenci. Hayekovec Hamowy o jejich teorii státu otevřeně říká, že stát vznikl
spontánně: „Ve skutečnosti, Skotští myslitelé argumentovali, že samotná vláda, zahrnující její
formu a strukturu, představuje příklad instituce, která se vyvíjí v čase bez vědomého
plánování.“ (Hamowy 2005: 41) Hayekem šířený slavný citát Adama Fergusona, který
zpopulárněl díky učebnicím Holmana i u studentů VŠE, že „lidstvo naráží na výdobytky, které
jsou výsledky lidského jednání, nikoli však lidského záměru“ (Ferguson 1767: 183), se týká
organizace vlády, nikoli trhu nebo jazyka, jak by očekával čtenář obeznámený s Hayekem,
nikoli však s Fergusonem. Autor šťastně rozdělil aplikaci své hypotézy na spontánní řád práva
podle toho, zda jde řád vytvořený (taxis) nebo spontánní (kosmos). Tím si umožnil podívat se
směrem, který zde sice připouštím, avšak nedoporučuji (aplikace jeho hypotézy na vytvořený
řád), protože Ferguson, Hayek a Hamowy nám zanechali koroborované postupy k výzkumu
spontánních řádů v politice. Polické zřízení totiž zůstává spontánním řádem, a snaha
naroubovat na společnost formu organizace bude sice vést k nesmírné redukci znalostí
využívaných ve společnosti, což bude vést k růstu neorganizovanosti společnosti (entropie) a
k pokusům o svržení totalitní organizace. Nicméně pokus konstruktivisticky narýsovat
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společnost jedním plánovačem připadá do úvahy teoretika a možná zde by mohl autor provést
svůj, snad úspěšnější pokus o aplikaci své hypotézy o Hayekově klasifikaci věd.
Myslím si však, že ani pokus o aplikaci na politiku (centrálního plánovače) nebo na
fyziku periodického krystalu nemusí být z Hayekova hlediska úspěšná, neboť jak věděl
Caldwell, Hayek byl přesvědčen o všudypřítomnosti komplexních řádů, přičemž vývoj ve
fyzice (deterministický chaos, disipativní struktury) nasvědčuje tomu, že komplexní řády se
rozšiřují stále více i do fyziky (viz přístupným způsobem např. Hinterberger 1994: 187n) a jak
dosvědčuje vývoj ve statistice, komplexní jevy si našli cestu i do tohoto Hayekem
zapovězeného odvětví (tzv. agent based models). Autor by musel podepřít, proč ve svém
postupu jde proti obecné tendenci, nebo v čem je ta obecná tendence ke komplexním řádům
špatně, nebo jak a proč je limitovaná.
Ostatně, i argument, který autora svedl k jeho hypotéze o Hayekově klasifikaci věd, je
argumentem, jak se přechází z fyziky původně Hayekem chápané jako jednolité
k diferencované fyzice – tudíž rozsah jednoduchých jevů (předtím přírodních věd) se zúžil.
Autorově hypotéze o Hayekově klasifikaci věd jsem věnoval mnoho prostoru. Kam to
dospělo? Autor po aplikaci své hypotézy vyhlásil, že „Nyní by však alespoň mělo být zřejmé,
co Hayek míní postupem od známého k neznámému.“ (str. 6) Ten právě autorem porozuměn
nebyl. Vysvětlení a předpověď principu, které jsou inherentní tomuto principu (kompozitivní
nebo později teoreticko-historické metoda, o které se autor nezmiňuje), přitom bylo Hayekem
vysvětleno právě v článcích, které autor citoval.
V dalších částech autor porovnává Hayekův postup od „známého k neznámému“
(kterému však neporozuměl) s Popperovým postupem od „neznámého ke známému“.
Porovnání není správné (kvůli neporozumění Hayeka) a ani překvapivé. Dále zkoumá názory
obou na falsifikaci a nabízí bizarní příklad zákona zakazujícího nošení červených věcí
(případné autorovo reflektování Hayekovy definice svobody z Constitution of Liberty by
tomuto nepochopení předešlo), přičemž vychází ze své výše analyzované a mnou
falzifikované hypotézy, kde dochází k více problémům než řešením. Autor zcela ignoruje
vážnou mnoholetou debatu o Hayekově falsifikacionismu mezi Caldwellem a Terence W.
Hutchisonem (Literaturu autor má, neboť jeden z Caldwellových článků zmínil, i když
autorovo použití tohoto článku neslouží autorovi ke cti). Navíc dospívá k vnitřnímu rozporu:
„pro falsifikaci nepoužitelné… vypadá to tedy, že ani v otázce falsifikovatelnosti… nejsou… v
zásadním sporu.“ (str. 8) Radil bych vyhnout se této nadbytečné analýze, protože autor zatím
nepřináší nic nového do této diskuse. Co se týče posledního autorem zkoumaného aspektu,
86

Faculty of Economics Working Papers and Proceedings (FEWPP), Vol. 1, No. 1, 2012
komplexních jevů u Poppera a Hayeka, to je též zatíženo autorovým neporozuměním Hayeka
a nepřináší nic pozoruhodné. Možná by dokonce šlo spíše vytěžit to použitelné „hayekovské“
z Poppera, neboť dle Poppera (ze statě, kterou jedinou autor z Poppera citoval) „na žádném
stupni vědeckého vývoje nezačínáme bez něčeho, co by mělo povahu teorie.“ (Popper 2008:
108) Zde Popper sice čerpá jen z Kontrarevoluce vědy (z roku 1952), ale tento Popperův
argument je dost dobře možná kompatibilní se základním argumentem z nesmírně důležité
Hayekovy metodologické knihy z roku 1952 Sensory order (Řád smyslovosti): „vše, co víme
o světě, je ve formě teorií a veškerá zkušenost nemůže udělat nic jiného, než změnit tyto
teorie.“ (Hayek 1952: 143)
Kdyby autor četl, nebo alespoň tak inteligentní shrnutí posledně zmíněné Hayekovy
knihy, jaké podal Potužák (2010), věděl by, že při revizi Hayekovy klasifikace věd zdaleka
nešlo o „pouhý rozdíl v důrazu“, jak se např. v abstraktu domnívá autor. Naopak, tam by se
dověděl, že Hayek se od této knihy dále stal noetickým monistou, překonal tím dualismus
mysl-tělo, což je jednak relevantní u pojednání Hayekova vztahu k monismu a jednak se to
odlišuje od Popperova noetického dualismu, který zachoval klasickou novověkou distinkci
mysl – tělo, ve své koncepci tří světů, přičemž je zde v noetice dualismus stejně
problematický jako v epistemologii. Po takovém čtení by autorovi v žádném případě nemohla
napadnout myšlenka, že ve společenských vědách existují jednoduché jevy (člověk,
organizmus s rozumem, je nesmírně komplexní struktura), které chce zkoumat teorií
spontánního řádu. Navíc, se lze autora oprávněně ptát, zda je podle něj Hayek
metodologickým monistou, když si zachoval klasifikaci věd na dva druhy, protože soud o
tomto problému v článku nenajdeme. Aby toho nebylo málo, jediná sekundární literatura,
kterou autor zmiňuje, je Caldwell (2002), u které vůbec nevyužívá hlavních argumentů, nýbrž
drží se podružnosti, která je vytržena z kontextu a je postavena do protikladu vůči smyslu
Caldwellova článku. Navíc, v dostupné české literatuře existuje správné pochopení a shrnutí
tohoto článku „Lze souhlasit s Caldwellem (2002), že ani Popper ani Hayek neměli na sebe
přílišný vliv, přinejmenším pokud jde o otázku, jak provozovat společenskou vědu.“ (Loužek
2009: 418).
Celkově vzato autorova hlavní hypotéza neposkytuje správné vysvětlení a neposkytuje
správné předpovědi, čímž bychom museli evolučně selektovat autorův text podle Hayekových
i Popperových kritérií. Aby to nevyznělo jako destruktivní kritika, oceňuji autorovu snahu.
Zejména oceňuji, že autor necitoval jenom Kontrarevoluci vědy, nýbrž i Hayekovy
metodologické text z pozdějšího období, což je často (zejména v české literatuře)
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podceňováno. I zde je však potřebné promyslet význam dalších pozdních Hayekových, zde
necitovaných textů. Text Poppera, i když jediný použitý, byl zvolen velmi šťastně, a možnost
analýzy přesahů Hayeka a Poppera je na základě zvoleného textu Poppera velká a potenciálně
produktivní.
Nebýt autorových velkých teoretických schopností a jeho zájmu o tuto problematiku,
nemohl by přijít na takovou konstrukci, na kterou přišel. Nicméně pokud chce autor zúročit
svůj talent a svůj rozpracovaný článek v publikovatelném článku, bude muset doplnit mezery
ve svém poznání Hayeka (a Poppera). To nemyslím pouze jako kritiku autora, tuto kritiku si
svého času muselo vyslechnout velmi mnoho českých nebo slovenských hayekovců, včetně
mne, neboť Popperovo i Hayekovo dílo je velmi rozsáhlé, velmi abstraktní a u Hayeka vlivem
jeho typu mysli (viz Two types of mind) - nikdy neformuloval stejnou věc dvakrát stejným
způsobem – těžké na interpretaci. Přesto zde existuje nejen „litera“, ale i „duch“ Hayekových
textů, kterému všichni Hayekovci rozumějí. I sebebizarnější interpretace Hayeka by měla
zapadat do Hayekova „ducha“ (takových případů je mnoho). Co je na jedné straně rizikem, je
na druhé straně příležitostí pro „správný“ nebo aspoň „lepší“ výklad Hayeka či Poppera nebo
obou, a to se týká i talentovaného autora článku, jen to chce hlouběji promyslet Hayekovo
(nebo v případě problematizování Poppera i Popperovo) dílo.
Otázky k prezentaci
1) Jak souvisí dvě Hayekovy distinkce věd – a) na teoretické a aplikované a b) na vedy
studující jednoduché jevy a vědy studující komplexní jevy?
2) Na jakém příkladě aplikujete tuto Vaši interpretaci Hayekovy distinkce věd?
3) Je Popper v textu i problematizován nebo je uveden pouze jako vztažný bod?
Použitá literatura
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Oponentský posudek na článek:
Hayek vs. Popper - diskuse o metodologickém dualismu
autor článku: Lukáš Máslo
posudek zpracoval: Petr Špecián
Celkové zhodnocení práce
Práci doporučuji k publikování po revizi a odstranění některých nedostatků.
Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
Téma práce považuji za zajímavé, stejně jako závěry, které autor inzeruje. S ohledem na
obsah a způsob zpracování tématu však musím vznést některé výhrady. Práce je pro mne dost
obtížně prostupná, což může být samozřejmě moje chyba coby čtenáře, ale přesto bych
doporučil ke zvážení, zda by nebylo možné podat téma více „uživatelsky přátelským”
způsobem – argumenty vedoucí k závěrům práce jsem nebyl schopen souvisle sledovat. Práce
obsahuje řadu obsáhlých přímých citací proložených autorovým komentářem; tyto citace dle
mého názoru už jen vzhledem ke svému množství a ne vždycky jasnému vyznění nepřispívají
k plynulosti výkladu a někdy spíše ztěžují čtenáři orientaci, než aby ilustrovaly pointu článku.
Autorský text, který citace propojuje a provází, je často až příliš strohý a stručný a nedává
čtenáři všechny informace, jež by chtěl mít po ruce – postrádal jsem zejména jasné vymezení
Hayekovy kompozitivní metody, komplexního jevu (!), nebo toho, co autor (potažmo Hayek)
míní totalitou jevu.
Nevýhodou práce je také to, že autor vychází ze značně omezeného počtu zdrojů a ve
velké míře přehlíží existující sekundární literaturu, která by mimo jiné pomohla určit, nakolik
je téma aktuální a dořešené či nedořešené. Práci by neškodil „epičtější“ úvod, který by se s
těmito nedostatky pomohl vypořádat a ukázat, v jakém ohledu sám autor považuje své téma
za relevantní.
Další, konkrétnější, poznámky:
Na s. 1 autor říká: „Naproti tomu Hayek při popisu své kompozitivní metody, zdá se,

-

předkládá metodu, která je odpovědí na otázku ,Jak jsi poprvé přišel na svou teorii?““
– tvrzení je zajímavé, ale potřebovalo by patrně detailněji doložit, v práci jsem žádný
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bližší rozbor nenalezl.
-

Dále na s. 1 se autor s odvoláním na oxfordský slovník podivuje nad Popperovým
pojetím metodologie – metodologie má však vedle jím zmíněného významu i význam
původnější, filosofický, který Popperovo snažení popisuje adekvátně. K tématu
doporučuji Machlupovu (1978) studii o „únosu“ pojmu metodologie.

-

Změnu Hayekova názoru na metodologické otázky (s. 3) by bylo zajímavé ilustrovat
podrobněji. Rozdíl mezi komplexními a jednoduchými jevy mi z citací Hayeka na s. 3
není jasný.

-

Příklad s přirozeným výběrem na s. 5 mi rovněž není jasný – mají zmíněné premisy
představovat obecné předpoklady evoluční teorie? V takovém případě neodpovídají
standardnímu vymezení (např. Barrett et al. 2007, 29–30). Dále nevím, co autor míní
„negativním zjištěním o společném předkovi“; evoluční teorii lze falzifikovat patrně
více způsoby, než jen vyvrácením premis (srov. Dawkins 2009, 150–151).

-

Nerozumím návaznosti přechodu mezi problémem falzifikace a artikulací pravidel pro
vznik spontánního řádu na s. 7.
Otázky k prezentaci
1) Z čeho vyplývá platnost premisy 2 na s. 6? Autor pouze zmiňuje, že je „obsažená v

premise o existenci spontánního řádu“ (s. 6), což je pro mne nesrozumitelné. Jsou premisy
apriorní výroky, jak, zdá se, text naznačuje? V jakém smyslu jsou apriorní?
2) Na s. 5 hovoří autor o potížích ohledně testování hypotéz z oblasti jednoduchých jevů
v oblasti komplexních jevů. Jedná se o problém analogický Duhemově-Quineově tezi (viz
např. Godfrey-Smith 2003, 30 a násl.), podle níž nelze nikdy jednoznačně testovat
individuální hypotézu, protože ta vždycky stojí na celé řadě souvislostí a pomocných
předpokladů? Pokud by to tak bylo, vztahuje se však tato potíž na hypotézy týkající se všech
jevů, nejen komplexních.
3) Nakolik platí podle samotného Poppera metoda falzifikace pro společenské vědy,
jako je ekonomie? Minimálně podle Caldwella (1991) se zdá, že tato otázka je sporná.
Použitá literatura
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Oponentský posudek na článek:
Hayek vs. Popper - diskuse o metodologickém dualismu
autor článku: Lukáš Máslo
posudek zpracoval: Tomáš Vaverka*
Celkové zhodnocení práce
Publikaci doporučuji k přijetí s výhradami. Domnívám se, že metodologický přístup
Hayeka a Poppera se liší podstatněji, než se autorovi ukázalo.
Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
Vlastní přidaná hodnota autora je důkladně skryta mezi výrazným počtem citací
primárních zdrojů. Závěry o postupu od neznámého ke známému u Hayeka, stejně jako
závěry o identickém chápání kritéria falzifikovatelnosti nejsou zdůvodněny. Doložit syntézu
metody u Hayeka a Poppera domněnkou o jejich zmatení by, už vzhledem k tomu, že se
potkávali, vyžadovalo hlubší zamyšlení, nevyjímaje exkurz do Kantovy filosofie.
Otázky a podotázky, položené netradičně v abstraktu, jsou autorem zodpovězeny.
Pochybnosti může vzbuzovat způsob, jakým jsou doloženy.
Není jasně vysvětleno, proč by měl postup od známého k neznámému u Hayeka
odpovídat postupu od neznámého ke známému u Poppera. Domnívám se, že popisovaný
problém odkazuje spíše na rozdílný názor v nahlížení na roli induktivních a deduktivních
metod ve vědách.
Metoda komparace primárních textů je vzhledem k položeným otázkám zvolena
vhodně, jejich adekvátní zodpovězení by však vyžadovalo podstatně více prostoru.
Použitá literatura je složena pouze z primárních zdrojů, což může, vzhledem
k problematičnosti položené otázky, vzbuzovat pochybnosti.
V práci není akcentována téměř žádná sekundární literatura, což by nemuselo vadit za
předpokladu, že by byla hypotéza zodpovězena v uspokojující míře. Závěry jsou však učiněny
na základě porovnání některých populárních pasáží z textů obou autorů.
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Otázky k prezentaci
Z věty: „Je zřejmé, že vědy, které nazývá „aplikovanými“, se zabývají komplexními
jevy”(4) není zcela zřejmé, zdali se komplexními jevy zabývají pouze vědy aplikované, jak se
zdá, anebo mnohé další Hayekem zmiňované, např. katalaxie atd.?
Na straně 5 jsou uvedeny premisy teorie spontánního řádu jako citace Hayeka a dále se
píše: „Musím ale čtenáře upozornit, že tyto premisy jsem artikuloval na základě studia
Hayekových děl, nikde jsem je sepsané neviděl, takže se mohu dopustit nepřesností.“ (5)
Z tohoto zápisu není vůbec jasné, kdo je autorem tohoto zápisu premis.
Kde je ukázáno, co je slíbeno na str. 6 konec řádku 9?
V otázce aplikace teorie spontánního řádu na právní řád (str.6) se vyskytují tři premisy,
které, jak se ukáže, vyplývají jedna z druhé. Proč je výhodnější vystavět teorii na třech
premisách a nikoli na jedné?
Zůstává otázkou zdali „už bude alespoň zřejmé“ co se míní postupem od známého
k neznámému po uvedení citace k apriorismu na str. 6. Není mi zcela jasné, z jakých důvodů
je v této práci zmiňován apriorismus, když ho ani jeden z autorů neprosazoval. V další větě
dojde k použití termínu „čistá teorie“ v souvislosti s kompozitivní metodu. Nebyla by spíše
zde k nalezení souvislost s apriorismem?
Přestože je v práci argumentováno pojmem „totalita jevu“, není v práci nikde uvedeno,
co si pod tím má čtenář představit.
V příkladě se zákazem červeného oblečení je zde stále otázka, kdo hlasování o takovém
zákoně navrhnul... (a proč). Zatímco je v textu použit příměr k nepřeberným pravidlům fair
play u Hayeka, autor se domnívá, že zná ta, která určují správné chování, když podle této
normy může takový zákon hodnotit a dovolávat se souhlasu čtenářovy intuice. Co když jsou
však v oblasti přemnoženi chránění býci, kteří při spatření této barvy bezhlavě útočí na vše
okolo?
Není možné, že zamítnutí tohoto pravidla o červené resultuje z následně zmíněného
pravidla o souladu se stávajícím systémem norem? Pokud to tak autor myslel, mělo by to být
explicitně uvedeno.
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Reakce na oponentské posudky na článek:
Hayek vs. Popper - diskuze o metodologickém dualismu
Lukáš Máslo
Připomínky a výhrady mých kolegů mě přiměly uvědomit si, nakolik zásadní jsou
nedostatky mého článku. Předně jsem zcela ignoroval existující sekundární literaturu, čímž
jsem de facto odmítl reflektovat téměř padesátiletou diskusi, která od napsání prvních titulů,
z nichž jsem čerpal, probíhala. Dále jsem nepochopil některé podstatné rysy Hayekovy
metodologie, především v souvislosti s jeho distinkcí věd. Intelektuální náročnost Popperovy
metodologie jsem navíc hrubě podcenil, což je pravděpodobně hlavně důsledkem toho, že
jsem čerpal pouze z jednoho jeho titulu. Že je Popperův přístup mnohem složitější, než jsem
si myslel, a že by tedy také měl být problematizován a nejen brán jako vztažný bod
k Hayekovi, jsem pochopil po přečtení článku Bruce Caldwella „Clarifying Popper,“
doporučeného mi k prostudování Petrem Špeciánem. Dospěl jsem tedy k názoru, že můj
článek má tak zásadní nedostatky, že jeho přepracování do publikovatelné podoby by
prakticky vyžadovalo napsat zcela nový článek, a s ohledem na závažné mezery v mých
znalostech této problematiky proto nebudu článek upravovat, a tedy ani usilovat o jeho
následnou publikaci. Z uvedených důvodů je tedy pochopitelně řada dílčích připomínek
oponentů irelevantní, neboť se týkají vztahů mezi jednotlivými mými postoji, jež byly
součástí celého komplexu postojů, který jsem již zavrhl en masse, nicméně v ostatních
případech se pokusím naznačit, k jakému posunu v chápání problematiky jsem mezitím (pod
vlivem oponentských posudků) dospěl.

Reakce na oponentský posudek Dany Kloudové
Jak už jsem uvedl v úvodu, zcela přijímám výtku ohledně nedostatečné zdrojové
základny v případě Poppera, a doplnění si alespoň těch nejflagrantnějších mezer vedlo ke
značným posunům v chápání Popperovy metodologie (podrobněji viz reakce na posudek Petra
Špeciána). Pokud jde o Caldwellův článek z roku 2002, je nutné přiznat, že jsem ho, možná
nereflektovaně, ale to mě samozřejmě neomlouvá, spíše použil pro podpoření názorů, které už
jsem zastával, a ztotožňuji se s názorem Tomáše Krištofóryho, že jsem citoval z Caldwella
pasáže zcela vytržené z kontextu a zcela naopak ignoroval nejpodstatnější myšlenky tohoto
článku. Pokud jde o postup „od neznámého k známému a naopak,“ objasnil jsem svůj postoj
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během prezentace a zároveň jsem dodal, a dodávám i teď, že jsem došel k názoru, že tyto
fráze měly u obou autorů spíše plnit roli provokativní a nemá tedy smysl přisuzovat jim větší
význam, než pravděpodobně měly.
Reakce na oponentský posudek Tomáš Vaverky
Se všemi připomínkami v prvních dvou částech se ztotožňuji, pročež nepovažuji za
nutné je komentovat separátně, takže přejdu rovnou k otázkám. V otázce Hayekovy distinkce
věd jsem změnil svůj názor, opustil jsem mylnou myšlenku, že ve společenských i přírodních
vědách lze rozlišit vědecké disciplíny „obecné,“ zkoumající jednoduché jevy, a disciplíny
„aplikované,“ zkoumající komplexní jevy. Dospěl jsem k názoru, že ve společenských vědách
máme co dočinění pouze s komplexními jevy. Na základě diskuse následující po prezentaci
však zřejmě budu muset jako mylnou opustit i představu, že disciplíny „aplikované fyziky“
zkoumají jednoduché jevy, které však budí vzhledem ke komplexnosti situací dojem, že jde o
komplexní jevy, což, jak mi bylo naznačeno, je chybný závěr, takže momentálně nemám na
problém Hayekova rozlišení věd žádný názor, a tak to také pravděpodobně už zůstane.
Pokud jde o premisy teorie SŘ na straně 5, jednotlivé body formuloval Hayek, ale
myšlenka, že jde o soubor premis teorie SŘ, byla moje. Na konci řádku 9 na straně 6 jsem
žádný slib nenašel. Otázku ohledně premis u aplikace teorie SŘ na právní řád považuji
vzhledem k výše řečenému za irelevantní. Pojem apriorismus byl z mé strany použit
nepatřičně, měl jsem spíše hovořit o dedukci. Pojem „totalita jevu“ jsem objasnil během
prezentace, nicméně jak jsem zdůraznil tehdy a zdůrazňuji i nyní, tento pojem není můj, ale
používá ho Hayek v kontrarevoluci, minimálně na dvaceti různých místech, ale uznávám, že
jsem ho měl v textu vysvětlit. Pokud jde o červené oblečení, došel jsem mezitím v chápání
pojmu „imanentní kriticismus“ významného posunu a uvědomil jsem si, že jsem byl do
značné míry pohlcen touhou jasně odlišit typ pravidla nomos od pravidla thesis, což je
mimochodem právě to, co z povahy věci učinit nelze a tato snaha vykazuje tendence ke
„karteziánsky-racionalistickému“ typu argumentace.
Reakce na oponentský posudek Petra Špeciána
Na poznámku k mému tvrzení na straně 1 týkající se otázky „Jak jsi poprvé přišel na
svou teorii?“ jsem se pokusil odpovědět grafickým schématem během prezentace. Pojem
metodologie jsem v době psaní článku chápal příliš úzce jako návod na vytvoření teorie, dnes
už tento postoj nezastávám. Rozdíl mezi komplexními a jednoduchými jevy jsem se pokusil
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podrobně vysvětlit a demonstrovat během prezentace, nicméně z námitek Tomáše
Krištofóryho vyplývá, že např. organismus není jednoduchým, nýbrž komplexním jevem,
stejně jako periodický krystal. Domníval jsem se, že dokážu odlišit jednoduchý jev od
komplexního a že chápu rozdíl mezi pojmem komplexní jev a spontánní řád. Evidentně však
tento rozdíl nechápu, a tak už to také pravděpodobně zůstane. Premisy teorie vzniku druhů
přirozeným výběrem, které uvádím na straně 5, předkládá Hayek ve Stupních vysvětlování na
straně 218, takže případné výtky by měly směřovat spíše na něj. Ale tak jako tak nešlo v mé
argumentaci o to, jestli skutečně tyto premisy jsou, nebo nejsou premisami TVDPV, ale chtěl
jsem pouze demonstrovat princip. „Negativním zjištěním o společném předkovi“ jsem měl na
mysli zjištění, že člověk a šimpanz nemají společného předka.
Souhlasím se všemi výhradami ohledně struktury textu i jeho formální stránky, takže
přejdu rovnou k otázkám. Platnost premisy 2 na str. 6 je součástí celého komplexů omylů
ohledně distinkce společenských věd na disciplíny obecné a aplikované, ke kterému jsem se
vyjádřil výše, takže tuto otázku považuji za irelevantní. Nemyslím si, že problém testování
hypotéz z oblasti jednoduchých jevů v oblasti komplexních jevů je analogický DuhemověQuineově tezi. Ponechme stranou, že tato formulace je součástí výše zmíněného komplexu
omylů, řekněme, že pojmem komplexní jev mám nově na mysli na tomto místě komplexnosti
situace. Potom jde o problém falsifikace zákona zemské přitažlivosti u poletujícího sáčku,
kteréžto téma odstartovalo na workshopu následnou diskusi o „padající kočce,“ jejíž závěry
mi nejsou zcela jasné, stejně jako mi není jasné, jestli toto představuje, nebo nepředstavuje
příklad komplexního jevu, a tak to také pravděpodobně zůstane.
Na základě poslední otázky jsem prostudoval článek Bruce Caldwella „Clarifying
Popper,“ díky němuž jsem pochopil, jak povrchní byly mé představy o bezproblematičnosti a
samozřejmosti Popperova falsifikacionistického postoje. Uvědomil jsem si, že jsem se pustil
do srovnávání Hayekovy a Popperovy metodologie, a přitom jsem vůbec neznal základní
myšlenky Popperovy metodologie nad rámec jeho koncepce falsifikace (kterou jsem rovněž
vnímal neúnosně zjednodušujícím způsobem), konkrétně tzv. metodu situační logiky, kterou
navrhuje jako velmi vhodnou pro společenské vědy, nebo koncept kritického racionalismu.
Caldwell ukazuje, že mezi postojem falzifikacionismu a situační logiky stavící na
předpokladu racionalismu jednotlivce existuje logický rozpor, který Popper vůbec neřeší a
jeho vzájemně protichůdné výroky nedávají žádné vodítko (např. na straně 19 a 20, kde
Caldwell dokládá, že Popper na třech různých místech zastává tři různé a vzájemně se
vylučující postoje). Následně tedy Caldwell tento vnitřní rozpor vyřeší úkrokem, v němž za
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společný princip společenských i přírodních věd označuje kritický racionalismus, jehož je
empirický falzifikacionismus pouze speciálním projevem na poli přírodních věd.
Prostudování tohoto složitě strukturovaného a relativně dlouhého článku, jehož délka mi
přišla dost kontrastovat s poměrně fádním závěrem, jímž je v podstatě tvrzení, že žádná
univerzální vědecká metoda neexistuje a jediné, co může metodolog doporučit všem vědcům
bez rozdílu univerzálně je, aby byli kritičtí, mě utvrdilo v názoru, který ve mně už nějakou
dobu klíčí, že totiž tato disciplína nemá prakticky žádné praktické využití, respektive že
závěry, ke kterým metodologie dospěje po desítkách let diskusí a popsání tisíců stránek, jsou
přibližně stejné, k jakým by dospěl každý „skutečný“ vědec po delším či kratším zamyšleném
pohledu z okna. Ale možná, že mně mí kolegové časem opět ukážou, že se mýlím.

Reakce na oponentský posudek Tomáše Krištofóryho
Byl to právě posudek Tomáše Krištofóryho, který mi otevřel oči a ukázal mi, že jsem se
pustil do křížku s problémem, o němž mám pouze mlhavou představu a jehož rozměry jdou
daleko nad rámec mých současných znalostí v této oblasti. Jeho posudku si velice vážím a
zároveň se obdivuji Tomášově píli a svědomitosti, s jakou se snažil nalézt vnitřní strukturu a
smysl v mém frapantně diletantském textu. V podstatě ke všem výhradám tohoto posudku
jsem se už vyjádřil v úvodu a v reakcích na posudky ostatních oponentů, takže pouze shrnuji a
rozšiřuji: moje chápání Hayekovy distinkce věd byl omyl a omylem se ukázalo být i opravené
„chápání,“ s jakým jsem vstupoval na workshop. Posudek i následná diskuse mi ukázaly, že
Hayekovu metodologii nelze pochopit bez prostudování celého jeho díla týkajícího se
metodologie vědy, především pak ne bez znalosti základních myšlenek jeho The Sensory
Order. Uvědomil jsem si, že nejsem schopný rozlišit jednoduchý a komplexní jev, že moje
představa, již jsem se snažil vystihnout pojmem „komplexnost situace,“ je pravděpodobně
také mylná, a především, že vůbec nechápu vztah pojmu „komplexní jevy“ a „spontánní řád.“
S připomínkami týkajícími se struktury textu a jeho formální úrovně souhlasím bez výhrad.
Na otázky oponenta jsem již de facto odpověděl v reakcích na posudky ostatních oponentů.
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Prodejní náklady v mikroekonomii
JIŘÍ ROTSCHEDL*
Abstrakt: Termín „prodejní náklady – Selling costs“ se poprvé
objevil v ekonomické teorii na přelomu 19. a 20. století, nikoli jen v
práci E. H. Chamberlina „Monopolistická konkurence“ (1933).
Z hlediska hloubky zpracování ale můžeme Chamberlinovu publikaci
označit za průkopnickou. Ekonomie se více přibližuje praxi skrze
sofistikovanější modely, neboť samotné ekonomické prostředí se stává
vzájemně propojenější a složitější. Základní myšlenky, které jsou dnes
součástí vyučované ekonomické teorie, neobsahují zmínku o „Selling
costs“. Zejména česká ekonomická literatura tento pojem zcela
opomíjí. Pokud se chceme zabývat ekonomií jako vědou popisující
reálné ekonomické vztahy, pak nelze teorii prodejních nákladů
ignorovat. Vzhledem k charakteru současných trhů, konkurence a
dalších hledisek, které se významně změnily od doby, kdy vznikla
teorie monopolistické konkurence a teorie „Selling costs", si nestačí
tuto problematiku jen připomenout, ale přistoupit k ní s určitým
kritickým pohledem, což povede k aktualizaci této teorie na podmínky
21. století.

Klíčová slova: prodejní náklady, marketingové náklady, mezní prodejní náklady,
monopolistická konkurence, Chamberlin.

JEL klasifikace: D40, D20
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1. Úvod
Ekonomické prostředí v 21. století se vyznačuje dvěma výrazy – zadluženost a krize.
Vzhledem k závažnosti těchto dvou pojmů se nelze divit, že hlavní zaměření ekonomů a
ekonomických prací se dotýká právě těchto témat. Zapomínáme však na jiná, byť zdánlivě
méně významná. Jednou z rozsáhlých kapitol je například kapitola: „Prodejní náklady
v ekonomické teorii“.
Na toto téma bylo napsáno mnoho literatury, ovšem nikoli z posledních dvou desetiletí.
Česká ekonomická literatura se tímto tématem nezabývá téměř vůbec, i když např.
v makroekonomii je snahou vytvářet ekonomické modely, které odrážejí skutečný stav, a
popisují reálné vztahy mnohem přesněji, než kdykoli před tím. Proč tomu tak není i
v mikroekonomické úrovni? Teorie prodejních nákladů patří k těm tématům mikroekonomie,
která nám mohou pomoci posunout ekonomickou teorii k reálné podobě ekonomiky.
Literatura, z níž lze vycházet, pochází nejvíce z první poloviny 20. století. V tomto
období vrcholí odborná debata nad Chamberlinovým modelem monopolistické konkurence a
prodejních nákladů. Chamberlin musel svou práci díky mnohým kritikám a reakcím vydat
během třiceti let v osmi vydáních. Je tedy možné tuto práci považovat za jeden z hlavních
zdrojů k pracím pojednávajícím o monopolistické konkurenci, resp. „selling cost“.

2. Vznik monopolistické konkurence a selling cost
Chamberlinův život byl ovlivněn takovými ekonomy, jakými jsou: Frank H. Knight1,
Richard T. Ely, Thorstein B. Veblen a Allyn A. Young. Někteří z nich byli úzce provázání
pracovními i osobními vztahy (viz Obrázek 1). Klíčová práce: The Theory of Monopolistic
Competition byla současně Chamberlinovou disertací, v níž citoval několik myšlenek od T. B.
Veblena, A. A. Younga (jako svého školitele). Další vazby prací zmíněných autorů,
znázorňuje Obrázek 2. A. A. Young mnoho svých myšlenek převzal od svého kolegy R. T.
Elyho, kterému korigoval několik edicí knihy „Outlines of Economics“ (1908, 1916).
Problematiku vlivů jednotlivých ekonomů na práci Chamberlina zkoumal ve své práci Ch. P.
Blitch2 (1985) a také S. Sawyer3 (2004), odkud jsou převzaty zmíněné závěry a následující
obrázky.

1

"Edward Hastings Chamberlin." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia
Britannica, 2011. Web. 07 Aug. 2011. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/104974/Edward-HastingsChamberlin>.
2
BLITCH, Charles P. . The Genesis of Chamberlinian Monopolistic Competition Theory : Addendum, with a
Comment by Thomas P. Reinwald. History of Political Economy . 1985, 17, s. 395–402 . ISSN 0018-2702.
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Obrázek 1 – Vztahy mezi Elym, Youngem, Veblenem a Chamberlinem
Richard T. Ely
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Obrázek 2 – Vztahy mezi prací Elyho, Younga, Veblena a Chamberlina
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Na Chamberlinovu práci navázalo mnoho autorů, kteří jeho myšlenky dále rozvíjeli, ale
i mnoho autorů, kteří jej kritizovali. Další vývoj směřoval k matematizaci problematiky
Selling costs a grafickému zpracování.

3. Definice pojmu Selling cost
V mikroekonomii je pojem „Prodejní náklady“ vnímán jako náklady ovinující výstup
neboli poptávkovou funkci. Kromě tohoto pojmu je důležité odlišit další pojem – produkční
náklady a marketingové náklady. Zatímco před 100 lety nikdo nehovořil o marketingu, dnes
se pro změnu nehovoří o prodejních nákladech, neboť každý je považuje za součást
marketingových nákladů.

3

SAWYER, Steven. The Influence of Thorstein Veblen’s Theory of Business Enterprise on the Economic
Theories of Edward Chamberlin. Journal of Economic Issues . 2004, XXXVIII, 2, s. 553-561. ISSN :0021-3624.
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Tento vývoj terminologie souvisí zejména se změnami tržního prostředí, které je
mnohonásobně více konkurenční, než právě před 100 lety4. Přesto ale autoři Ely a Young již
ve své knize „Outlines of Economics“ (1919) nazvali kapitolu pojednávající o prodejních
nákladech jako „Konkurenční investování5“. Prodej, který dříve stál v popředí, byl vystřídán
marketingovými aktivitami, které jsou z výše uvedených důvodů sofistikovanější, a také i
nákladnější.
Do ekonomické analýzy dále vstupují produkční náklady, jejichž definice je asi
nejsnazší, neboť jsou to náklady související přímo s výrobou produktu (mzdy, suroviny,
materiál, energie apod.) a jejich stanovení z velké části je snazší, včetně režijních a správních
nákladů, které nejsou přímými náklady výroby.
Poznámka: V následujícím textu je pojem „výdaj“ použit jako ekvivalent výrazu „náklad“. Totéž platí
pro slova: „firma“ a „společnost.“

V literatuře můžeme najít několik definicí „Selling costs“:


Edward H. Chamberlin6: „Prodejní náklady jsou definovány jako náklady
vynaložené za účelem změny pozice nebo sklonu křivky poptávky po produktu“.



Robert Y. Awh7: Prodejní náklady zahrnují veškeré výdaje vynaložené na zvýšení
poptávky po zboží.



Abert L. Meyers7: Prodejní náklady mohou být definovány jako náklady důležité k
přesvědčení kupujícího ke koupi jednoho výrobku na úkor jiného, anebo ke koupi
výrobku od jednoho prodejce na úkor druhého.



T. R. Jane a O. P. Khanna8: „V ekonomii celková výše finančních prostředků
vynaložených na reklamu a propagaci pro zvýšení prodeje výrobku, se nazývají
„prodejní náklady.“

4

Tvrzení vychází z vývoje podnikatelských filozofií (v pořadí: 1. výrobní, 2. výrobková, 3. prodejní, 4.
marketingová, 5. sociálně-marketingová atd.) za posledních 100 let, jejichž charakter vždy odrážel
konkurenčnost prostředí (viz KOTLER P.).
5
ELY, Richard T., et al. Outlines of Economics. 3rd ed. New York : The Macmillan Company, 1919. 513 s.
Dostupné z WWW: <http://www.archive.org/details/outlinesofeconom00elyr>.
6
CHAMBERLIN, Edward H. The Theory of Monopolistic Competition : A Re-orientation of the Theory of
Value. 8. Cambridge, Massachusetts : Harward University Press, 1962. s 117.
7
JAIN, T.R. ; KHANNA, O.P. Microeconomics. New Delhi : V.K. Publications, 2010. s 381. ISBN 978-8187344-72-8.
8
JAIN, T.R. ; KHANNA, O.P. Microeconomics. New Delhi : V.K. Publications, 2010. s 382. ISBN 978-8187344-72-8.
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Pokud přijmeme závěr, že prodejní náklady jsou takové výdaje, které ovlivňují
poptávkovou funkci, pak se můžeme dostat do rozporu s termínem marketingové náklady.
Z pohledu těchto dvou výrazů je tedy nutné oba správně odlišit a definovat.
Pro další analýzu tedy navrhuji následující definice obou pojmů:


Prodejní náklady jsou výdaje na reklamu a propagaci, s cílem zvýšit prodej
výrobků (což plně koresponduje s definicí T. R. Jane a O. P. Khanna).
(Definice 1)



Marketingové náklady jsou veškeré výdaje, které firma vynakládá k tomu, aby
ovlivnila svou poptávku, přičemž prodejní náklady jsou součástí marketingových.
(Definice 2)
Rozdíl v obou definicích spočívá v tom, že termín prodejní náklady může být použit

na jakýkoli trh (dokonalou i nedokonalou konkurenci), neboť v dnešní době každý subjekt, ať
působí na trhu oligopolistů, monopolistické konkurence nebo dokonalé konkurence, využívá
reklamy nebo propagace. U marketingových nákladů tomu ovšem tak není. Pod pojmem
marketingové náklady je myšleno mnohem více nákladů: vývoj produktů na základě potřeb
trhu, náklady na analýzu trhu, balení a design produktu a další dílčí výdaje, které ovlivní
rozhodování zákazníka, a tedy poptávkovou funkci. Tím, že se firma bude snažit vyvinout
nový produkt, který nemá konkurence nebo se bude lišit vyšší kvalitou, se stává subjektem
působícím na trhu nedokonalé konkurence, který se vyznačuje heterogenitou produktů.
Marketingové náklady v pravém slova smyslu tedy nemůžeme použít u analýzy trhu dokonalé
konkurence.
Ve výše uvedené definici Chamberlina, která připomíná spíše definici marketingových
nákladů, byl použit výraz „Selling costs“, což upřesnil následujícími slovy: „Reklama všech
možných variant, mzdy obchodních zástupců a výdaje obchodních zástupců, marže poskytnuté
distributorům (maloobchodu i velkoobchodu), aby zvýšili své úsilí ve prospěch konkrétních
výrobků, výlohy, předvedení nových výrobků atd. jsou výdaje tohoto typu.6“ Z tohoto výčtu
nákladů lze usuzovat, že myslel skutečně prodejní náklady, což odporuje jeho definici
monopolistické konkurence s heterogenním produktem, kterého docílíme zejména
marketingovými náklady. To může být způsobeno zejména dobou, v níž jeho práce vznikala.
Marketing nebyl natolik rozvinut, jak je tomu dnes. Z tohoto pohledu můžeme říci, že
Chamberlin by v dnešní době použil spíše pojem marketingové náklady.
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L. A. Dow ve svém článku „Marketing costs and economic theory“ zmiňuje, že Selling
costs jsou u dokonalé konkurence jasně odlišitelné od produkčních nákladů, zatímco
marketingové výdaje jsou součástí produkčních nákladů: „Stačí uznat, že běžně definované
marketingové náklady jsou (s výjimkou prodejních nákladů) zahrnuty v ekonomické definici
produkčních nákladů.9“

4. Dokonalá konkurence a prodejní náklady
Na trhu dokonalé konkurence nelze předpokládat heterogenitu produktů, ba dokonce
naopak. Podmínkou dokonale konkurenčního trhu je mimo jiné obchodování s homogenním
produktem. Firmy působící na dokonalém trhu nemusí tedy investovat marketingové
náklady do změny na heterogenní produkt, neboť by tím přestaly být součástí pravého
dokonalého trhu. Ekonomové se zaměřují pouze na analýzu produkčních nákladů a hledání
maximálního zisku u svého homogenního produktu, který je společný svými parametry všem
konkurentům. Mohou ovšem hrát prodejní náklady v modelu dokonalé konkurence
významnou roli? Vzhledem k podmínkám definující dokonalý trh (např. dokonalá
informovanost) nemohou. Pokud mají kupující i prodávající dokonalé informace, pak jsou
prodejní náklady zbytečné a jakékoli změny na trhu jsou vyrovnávány příchodem či
odchodem prodávajících.
Z pohledu výše uvedených definic by bylo vhodné používat pojem „marketingové
náklady“, resp. „marketing costs“. Přesto bude v dalším textu používán pojem „prodejní
náklady“.

5. Odvození rovnice rovnováhy
Robert M. Shone v roce 1935 ve svém článku „Selling costs10“ přišel s přístupem, který
analyzoval třírozměrný model (cena – prodejní náklady – výstup) tak, že jednu proměnnou
ponechal konstantní. K těmto modelům pak bylo snadné získat matematické i grafické
znázornění.
Úvodem je nutné definovat základní matematický rámec a předpoklady. V tomto
třírozměrném modelu je poptávka nejen funkcí množství (Q), ale i prodejních nákladů (SC):
P = f(Q, SC). Naproti tomu stojí nákladová funkce (zahrnuje produkční náklady), a ta je
funkcí množství (Q): PC = f(Q).
9

DOW, Louis A. Marketing costs and economic theory. The Journal of Marketing. 1955, s 346.
SHONE, Robert M. Selling Costs. The Review of Economic Studies. 1935, II, 3, s. 225-231. ISSN 0034-6527.

10
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Předpokládáme-li, že podmínka maximalizující zisk je: MR = MC (mezní příjmy =
mezním nákladům), pak MR budou závislé na proměnných: cena, prodejní náklady a
množství, zatímco MC budou závislé na proměnných: náklady a množství.
Vyjádříme-li bod rovnováhy trhu, tj. že zisk (π) = 0, pak lze napsat jednoduchou rovnici
pro rovnováhu:
(1)

neboli pro nekonečně malý přírůstek bude platit:
11

)

(2)

Část P*Q byla rozdělena na dvě parciální derivace nejprve podle Q a pak podle SC,
neboť P představuje poptávkovou funkci se dvěma proměnnými (Q a SC).
Mezní příjem
Předpokládáme-li, že prodejní náklady sehrávají roli při tvorbě poptávky, pak lze
napsat:
MRSC

(3)

V analýze je nutné odlišit označení mezního příjmu v běžné ekonomické terminologii:
MR a mezní příjem, který je rozšířen o přírůstek mezního příjmu plynoucího se zavedením
nebo změnou prodejních nákladů. Proto je v této práci zavedena zkratka TMR, která značí je
celkový mezní příjem, první část pravé strany rovnice je mezní příjem, pokud by prodejní
náklady byly rovny nule a druhá část je mezní příjem plynoucí z efektu prodejních nákladů.
Mezní náklady
Na straně nabídkové pak lze obdobným způsobem přepokládat:
(4)

Kde TMC = celkové mezní náklady, první člen pravé strany jsou mezní produkční
náklady (MPC) a druhý člen rovnice pravé strany jsou mezní prodejní náklady (MSC).
Výsledkem třídimenzionální analýzy R. M. Shona jsou následující tři rovnice,
charakterizující modely vždy se dvěma proměnnými a jednou konstantou. Modely měly za
úkol zjednodušit pohled na prodejní náklady, neboť jinak by analýza musela být dělána

11 SHONE, Robert M. Selling Costs. The Review of Economic Studies. 1935, II, 3, s 227. ISSN 0034-6527.
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pomocí komparativní statiky. Jak bude dále vidět, každý model je možné použít jako model
popisující speciální případy z praxe.

A) Model s konstantními prodejními náklady
Po úpravách rovnice (2), v níž SC = 0 došel autor k rovnici:
11)

(5)

což je jinými slovy podmínka maximalizace zisku: MR = MC. Autor tak došel k výsledku, že
dlouhodobá rovnováha je na úrovni, maximalizace zisku, který je v modelu monopolistické
konkurence nulový.
Jak může tento model souviset s dnešní praxí?
Konstantní prodejní náklady využívají běžně firmy, kterým jde primárně o udržování
povědomí o firmě. Využívá k tomu konstantně stanovený rozpočet na reklamu, PR a další
činnosti, které jsou součástí prodejních nákladů. Ke konstantním prodejním nákladům patří i
nulová výše nákladů, a to i přesto, že existují názory, že žádná firma nemůže prodávat, aniž
by nevynakládala alespoň minimální prodejní úsilí.12 Klasická ekonomie nepředpokládá
existenci prodejních nákladů a tedy i možnou vazbu mezi poptávkovou a nabídkovou stranou.
Z výše uvedené rovnice (2) je zřejmé, že prodejní náklady jsou zahrnuty jak v části rovnice
popisující poptávkovou funkci, tak i na nákladové straně. Proto lze konstatovat, že vazba mezi
nabídkou a poptávkou existuje právě v podobě prodejních nákladů a jak je vidět z rovnice (5),
tak zahrnutím prodejních nákladů do určení dlouhodobé rovnováhy firmy se výsledná
podmínka MR = MC nezměnila.
Neměnitelnost úrovně prodejních nákladů může mít ve firmách několik důvodů. Než
k nim přikročíme, je nutné určit období, pro které analýzu provádíme. Zatímco v krátkém
období se prodejní náklady nemění, v dlouhém období mohou kolísat. Délka období tedy
může souviset například s prodejní životností produktů. Model nelze například použít pro
rychloobrátkové zboží, kde se prodejní náklady budou měnit velmi často. Oproti tomu stojí
jiné produkty, resp. služby, u nichž existuje mnohem delší prodejní cyklus a rozhodování
spotřebitele o koupi. Krátké a dlouhé období tedy lze vztáhnout k délce prodejního cyklu.
Produkční náklady mají vazbu na vnitřní prostředí firmy, zatímco prodejní náklady mají
vazbu na externí prostředí firmy. Nelze tedy použít stejné definování krátkého a dlouhého
období u těchto nákladů. Např. prodejní cyklus služeb soukromých středních či vysokých škol
je jeden rok, pokud nepřijímají studenty vícekrát do roka. Krátké období u této služby je
12 HIESER, R. O.; SOPER, C. S. Demand Creation : A Radical Approach to the Theory of Selling Costs. The Economic Record. 1966, s. 388. ISSN 0013-0249.
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možné předpokládat 1 rok. Další příklad může být cestovní kancelář, která nabízí sezónní
zájezdy. Krátké období u prodejních nákladů bude souviset se sezónami.
Modelem s konstantními prodejními náklady je tedy vhodné popisovat krátké období
odvozeného od prodejního cyklu, pokud firma v průběhu tohoto období nezmění tyto výdaje –
např. z důvodu špatně odhadnutého rozsahu reklamy a propagace.
Existují i firmy, které mohou mít nulové nebo velmi zanedbatelné prodejní náklady, a
přesto mají odbyt. Na trhu bude vždy existovat skupina zákazníků – inovátorů, kteří se o
produktu dozví, až když je produkt na trhu a mají ochotu jej vyzkoušet, i když o něm neslyšeli
ani v reklamně a ani od svého známého. Z tohoto pohledu můžeme model použít i pro případ
nulových prodejních nákladů.
Ze vzorce (5) je jednoznačně vidět, že přírůstek SC = 0, a proto v celkových mezních
nákladech jsou mezní prodejní náklady (MSC) nulové.

B) Model s konstantní cenou
Model s konstantní cenou je zvláštním modelem, který ve své podstatě je dokonalou
konkurencí s dokonale elastickou poptávkovou funkcí.
Po úpravě rovnice (2) získáme vzorec:
13

(6)

Rovnice opět znázorňuje základní podmínku maximalizace zisku: TMR = TMC. Neboť
P = TMR a derivace SC a C jsou MSC + MPC = TMC viz rovnice (4).
Jak je zmíněno výše, model s konstantní cenou nemá význam analyzovat, neboť trh
dokonalé konkurence doprovází dokonalé informace, které apriory vylučují nutnost
vynakládat prodejní náklady.
Jiná situace by byla, pokud by se jednalo o trh nedokonalé konkurence, kde je stanovena
vyšší autoritou pevná cena (byť by z jakéhokoli důvodu). Rovnice v tu chvíli nemusí
odpovídat podmínce maximalizace zisku TMR = TMC, neboť v nedokonalé konkurenci P ≠
TMR, a poptávková křivka není dokonale elastická. Rovnováha tohoto speciálního případu
je: P = TMC, kde součástí TMC jsou mezní produkční náklady (MPC) a mezní prodejní
náklady (MSC) - viz rovnice (6).
Tohoto modelu mohou využít i začínající firmy, které vstupují na trh nedokonalé
konkurence a cenu svého produktu jsou nuceni převzít z trhu, aby byly již od začátku
konkurenceschopní. Z počátku nemusí firma vynakládat prodejní náklady, a přesto má určitou
13

SHONE, Robert M. Selling Costs. The Review of Economic Studies. 1935, II, 3, s 228. ISSN 0034-6527.
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úroveň výstupů. Pokud se nenachází v bodě optima, kde TMR = TMC, a její odbyt je
nedostatečný, pak mohou pouze pomocí prodejních nákladů ovlivnit nejen poptávané
množství, ale také výši mezních a zejména pak průměrných nákladů.

C) Model s konstantním výstupem
Model s konstantním výstupem vyloučí z rovnice (2) části, do nichž vstupuje Q. Po
úpravě tedy získáme vztah:
(7)

nebo také ve tvaru:
14

(8)

Vztah (8) odvodilo a použilo ve svých pracích více ekonomů (Hahn 1959 nebo Hieser,
Soper 1966 a další). Hieser, Soper dokonce uvádějí, že se jedná o: „Hahnovu základní
podmínku rovnováhy“15.
Model s konstantním výstupem se může zdát nepraktický, neboť každé zvýšení
prodejních nákladů vyvolá nutně zvýšení cen. V posledních letech však tento model najde
v praxi uplatnění mnohem častěji, než ve 20. století.
Mnoho firem investuje do reklamy a propagace, aby budovala známost značky. K tomu,
aby mohla hodnota značky růst, je zapotřebí i udržení určité vzácnosti produktu, který je
značkou obrendován. Reklamou vyvolaná poptávka je pak uspokojována nikoli navýšením
množství produkce, ale zvyšováním cen. Firma tak dosáhne vyšší přidané hodnoty a
vzácnosti, zejména u snobských spotřebitelů a hodnota značky poroste.

D) Model 3 proměnných (monopolistická konkurence)
Čtvrtý model, jehož základní rovnice je rovnice (2), je možné také analyzovat jak
matematicky, tak graficky. Jak bylo zmíněno výše, při zachování všech tří veličin jako
proměnných můžeme pro grafické znázornění použít komparativní statiku. Tímto modelem se
zabývali ekonomové o několik let později, než R. M. Shone (1935). Jedná se zejména o J. P.
Hayese (1944) a F. H. Hahna (1959).
Strana poptávky a mezních příjmů

14

SHONE, Robert M. Selling Costs. The Review of Economic Studies. 1935, II, 3, s 229. ISSN 0034-6527.
HIESER, R. O.; SOPER, C. S. Demand Creation : A Radical Approach to the Theory of Selling Costs. The
Economic Record. 1966, s 388. ISSN 0013-0249.
15
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Graf 1 znázorňuje poptávkové křivky d1, d2 a d3 a každá odpovídá jiným prodejním
nákladům. Křivka d1 s cenou P1 odpovídá nejnižším prodejním nákladům a d3 a P3 nejvyšším
prodejním nákladům. Spojíme-li průsečíky, získáme křivku d‘, která znázorňuje body
rovnováhy firmy při různé výši prodejních nákladů.

Graf 1 znázorňuje globální pohled a ten je nedostačující pro podrobnější analýzu.
Úkolem je určit, proč se zvyšuje cena a poptávané množství.

6. Nákladová analýza firmy s prodejními náklady
Na úvod můžeme pokračovat v grafickém znázornění prodejních nákladů komparativní
statikou, z pohledu mezních nákladů, mezních příjmů a poptávkové křivky.
Takový případ znázorňují Graf 2 a Graf 3. Celkové mezní náklady (TMC) jsou stejné
u obou grafů, neboť prodejní náklady jsou považovány v obou grafech za fixní veličinu a
s přibývajícím množstvím jejich výše neroste ani neklesá.
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Odlišná situace by byla, pokud by se s rostoucím množstvím zvyšovaly i prodejní
náklady, které se pak projeví změnou mezních nákladů i celkových nákladů. Tento stav je
zcela běžný v praxi a pro znázornění není nutné používat komparativní statiku, ale běžné
grafické metody.
Na úvod je nutné podrobněji popsat prodejní náklady, které mají fixní i variabilní
složku. K fixní složce patří základní marketingové a prodejní výdaje společnosti, které musí
vynaložit, i když nevyrábí. Jejich přesné definování souvisí i s rozlišením krátkého a dlouhého
období. Krátké i dlouhé období je možné definovat stejným principem, jako je tomu u
produkčních nákladů. Fixní náklady jsou např.:


vytvoření a provoz webové prezentace či internetového obchodu, což je dnes nutnou
podmínkou prodeje nebo propagace,



režijní náklady na zázemí obchodních zástupců, grafiků, marketingových pracovníků
apod. (nájem kanceláří, energie kanceláří, spotřební materiál pro jejich práci,
počítačové vybavení apod.),



základní složka mezd obchodních zástupců,



mzdy grafiků, marketingových pracovníků a ostatních zaměstnanců podílejících se
přímo na prodeji a ovlivňování poptávkové funkce,



externí i interní náklady na tisk reklamních předmětů, letáků a dalších propagačních
materiálů, které jsou nutné pro zahájení prodeje,



externí náklady na analýzy trhu, konkurence a chování spotřebitelů,



reklamní aktivity, které nesouvisejí s množstvím produkce (outdoorová dlouhodobá
reklama, veletrhy, výstavy aj.).
Variabilní část prodejních nákladů:
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variabilní složka mzdy obchodních zástupců a prodejců, kteří mají druhou složku
mzdy odvozovanou od prodaného množství zboží,



průběžná a měnící se reklama v návaznosti na požadované množství produkce
(zejména internetová reklama, ale i tištěná reklama),



množstevní slevy, které ve své podstatě jsou nákladem ušlého zisku na jednotku
produkce.
Fixní složka může v případě marketingových nákladů zaujímat vysoké procento

z celkových výdajů, zejména u menších firem s nižší produkcí. U větších společností se
variabilní složka výrazně a rychleji zvyšuje, neboť čím víc roste produkce, tím roste
konkurenčnost prostředí, a firma proto musí vynaložit více finančních prostředků na
propagaci a reklamu (pokud by chtěla dále zvyšovat svůj výstup).
Zatímco variabilní mzda obchodních zástupců má v praxi obvykle degresivní tvar, je
tedy konkávní, výdaje za reklamu budou růst konvexně a budou odpovídat náročnosti
v získávání dodatečného zákazníka, tedy i dodatečného nabízeného produktu. Mezní náklady
na dodatečné množství produkce budou proto stále vyšší.
Z výše uvedeného rozdělení prodejních nákladů na variabilní a fixní je zřejmé, že firmy
mají fixní prodejní náklady, i když neprodukují žádné zboží. Zde by bylo velmi užitečné se
vrátit k definici marketingových a prodejních nákladů. K signifikantně významným
nákladům pro další analýzu budou důležité jen variabilní náklady, neboť fixní díky své
konstantnosti se neprojeví v mezních veličinách. Podíváme-li se ale věcně na tyto náklady, tak
zjistíme, že většina fixních nákladů jsou spíš marketingového charakteru 16, zatímco variabilní
náklady se týkají propagace a reklamy, které jsou podmnožinou marketingových nákladů.
Pokud bychom výše uvedené náklady rozdělili na dvě skupiny (výdaje marketingového
charakteru a prodejně-reklamního charakteru) a dále pokud bychom zahrnuli náklady
marketingového charakteru do produkčních fixních nákladů, pak zůstanou pro další analýzu
pouze variabilní náklady, které odpovídají definici prodejních nákladů (viz Definice 1),
stejně jak to uvádí DOW, Louis A.9
Chamberlin uvádí, že křivka průměrných prodejních nákladů je ve tvaru písmene „U“.17
Tabulka 1 zobrazuje ilustrativní příklad, jak by se mohly vyvíjet náklady v konkrétní
firmě. Červeně podbarvená část se týká prodejních a marketingových nákladů. Pokud bychom
16

Pojem: „náklady marketingového charakteru“ není shodný s výrazem „marketingové náklady“, které jsou
definované v této práci viz Definice 2. Náklady marketingového charakteru jsou myšleny náklady na webové
stránky, průzkum trhu, marketingové specialisty a další (zejména) fixní náklady.
17
CHAMBERLIN, Edward H. The Theory of Monopolistic Competition : A Re-orientation of the Theory
of Value. 8. vyd. Cambridge, Massachusetts : Harward University Press, 1962. s 136.
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si tuto část odmysleli, tak celkové náklady TC = PC. V grafickém znázornění pak můžeme
porovnat, jak se zavedením variabilních prodejních nákladů změní křivka mezních nákladů
(viz Graf 4).
Tabulka 1 – Příklad měsíčních produkčních, prodejních a celkových nákladů (v tis. Kč).

Q

PC

MPC

APC

SC

MSC

ASC

TC

TMC

TAC

0
1000

25
200

175

200

100
140

40

140

125
340

215

340

2000

350

150

175

150

10

75

500

160

250

3000

450

100

150

180

30

60

630

130

210

4000

520

70

130

240

60

60

760

130

190

5000

575

55

115

300

60

60

875

115

175

6000

600

25

100

420

120

70

1020

145

170

7000

630

30

90

560

140

80

1190

170

170

8000

85

752

192

94

1432

242

179

680

50

9000

810

130

90

990

238

110

1800

368

200

10000

1100

290

110

1400

410

140

2500

700

250

11000

1650

550

150

2090

690

190

3740

1240

340

Zdroj: hodnoty jsou vymyšleny pouze pro ilustraci, vychází však ze zkušeností autora v oblasti marketingu.
Poznámka: Mezní náklady (MPC, MSC a TMC) by měly být uvedeny mezi hodnotami celkových nákladů, neboť se jedná o jejich
rozdíl.
Vysvětlivky: Q = nabízené množství produkce, PC = produkční náklady, MPC = mezní produkční náklady, APC = průměrné
produkční náklady, SC = prodejní náklady (součet fixních a variabilních SC), MSC = mezní prodejní náklady, ASC = průměrné prodejní
náklady, TC = celkové náklady (TC = PC + SC), TMC = celkové mezní náklady, TAC = celkové průměrné náklady

Graf 1 – Průběh mezních produkčních a celkových mezních nákladů

Zdroj: data v tabulce č. 1

Rozdíl dvou křivek mezních nákladů (viz Graf 4) vyjadřuje přírůstek nákladů vlivem
mezních prodejních nákladů MSC, které se s větším množstvím produkce Q zvyšují po
exponenciální trajektorii. Pokud by firma chtěla zvýšit cenu při konstantním množství
produkce, nebo zvýšit množství produkce při nezměněné ceně, může využít prodejních
112

Faculty of Economics Working Papers and Proceedings (FEWPP), Vol. 1, No. 1, 2012
nákladů k ovlivnění poptávkové funkce, díky kterým stanoveného cíle dosáhnout. Jinými
slovy: každé kombinaci požadované úrovně produkce a ceny odpovídá určité množství
vynaložených prodejních nákladů.
K hledání optimálního množství produkce s cílem maximalizovat zisk je zapotřebí vyjít
z analýzy poptávkové funkce a mezních příjmů.

7. Analýza chování spotřebitele ve vztahu k prodejním nákladům
Prodejní úsilí dokáže ovlivnit chování spotřebitelů, a tím i poptávkovou funkci. Analýza
těchto vazeb vychází z empiricky dokázaných prodejních technik a účinnosti reklamy.
Následující grafy znázorňují možné změny individuální poptávkové křivky vlivem prodejních
nákladů.

Způsob, jakým je křivka TMR a poptávka ovlivněna, není v podstatě tak důležité.
Odlišení souvisí s typem produktu, chováním a preferencemi spotřebitelů atd. Pro další
analýzu bude využit případ, kdy prodejní náklady způsobí nejen posun, ale i změnu sklonu
poptávkové křivky.
Rozdíl mezi TMR2 a TMR1 je ∆MRSC, za který jsou zodpovědné prodejní náklady.
Pokud bychom pominuli výrobní náklady a mezní příjem, pak můžeme porovnat, při jakém
množství produkce je prodejní úsilí (vyjádřené prodejními náklady) nejefektivnější, neboli
bychom měli hledat místo, kde se efekt z prodeje (∆MRSC) bude rovnat prodejnímu úsilí
(MSC) viz Graf 6 dole bod Q*.
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Rozdíl mezi TMR1 a TMR2 je vyjádřen jako lomená křivka, která má ostrý vrchol
v místě, kde TMR1 prochází nulou. Z teoretického hlediska absolutní rozdíl mezi TMR1 a
TMR2 neustále roste, ale pro analýzu je klíčový reálný rozdíl. Od místa, kde TMR1 protíná
osu X, dochází ke snižování reálního efektu z reklamy až do místa, kde křivka TMR2 protíná
osu X.
Bod Q* ve výše uvedeném grafu je z pohledu účinnosti prodejních nákladů optimální
pro prodej. Další snaha zvýšit pomocí prodejního úsilí odbyt by vedla k většímu nárůstu
prodejních nákladů, než jaký by mohl být reálný efekt na straně příjmů, vyjádřeno ∆MRSC.
Graf 7 dále ukazuje optimální produkci Q*2, která odpovídá běžné rovnováze firmy
maximalizující zisk v monopolistické konkurenci (v podstatě je možné graf využít v nepatrně
upravené podobě i pro administrativní monopol, kde pomocí produkčních nákladů může dojít
také k posunu poptávkové křivky). Podmínka je: TMR2 = TMC. V grafu je znázorněn stav,
kdy by firma nevynakládala prostředky na variabilní prodejní náklady (šedě zabarvené
křivky). V tomto případě by se rovnováha firmy nacházela na úrovni Q*1.
Optimální produkce, při níž firma dosahuje maximálního zisku je nižší, než je hraniční
nabízené množství pro efektivně vynaložené prodejní náklady. Pokud by nastala opačná
situace, tak by se firmě nevyplatila snaha zvýšit svůj výstup pomocí prodejního úsilí anebo by
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za tím mohla stát nízká efektivita marketingových nákladů, která závisí zejména na lidském
faktoru.
Z následujícího grafu je patrné, že pomocí variabilních prodejních nákladů je možné
upravovat množství produkce a cenu na trhu, která by byla u dané firmy poptávána.

8. Závěr
Prodejní náklady v ekonomické teorii, obzvlášť v modelech nedokonalé konkurence,
mají své místo. Ukazují především na existenci vzájemné vazby poptávkové a nabídkové
křivky. Prodejní náklady proto nemohou stát mimo zájem ekonomické teorie, a to zejména
snažíme-li se přiblížit svými modely skutečnému ekonomickému prostředí. Někteří
ekonomové tvrdí, že současná mikroekonomická analýza již v sobě zahrnuje teorii prodejních
nákladů a hledání optima, při níž firma dosahuje maximálního zisku a přitom počítá jednak
s výsledným efektem prodejních nákladů na poptávku a jednak se zohledněním těchto
nákladů na nabídkové straně.
Klíčovým rozporem byla od samého počátku definice a rozlišení produkčních a
prodejních, resp. marketingových nákladů. Marketingové náklady mají fixní a variabilní
složku. Fixní jsou náklady marketingového charakteru a variabilní jsou prodejní náklady.
Z tohoto důvodu bylo možné v nákladové analýze od nákladů marketingového charakteru
zcela extrahovat, neboť neovlivňují mezní veličiny.
Variabilní prodejní náklady mohou mít tvar konvexní, ale i konkávní křivky. Ve své
podstatě bude vždy záležet na charakteru výdaje (pohyblivá složka mzdy obchodního
zástupce je spíš degresivní, zatímco výdaje na reklamu jsou progresivní). Výsledná křivka je
tedy součet těchto dílčích nákladů a její tvar bude záležet na převládající složce.
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Analýzou prodejních nákladů byl nalezen bod, který z pohledu efektivnosti prodejních
nákladů odpovídá maximálnímu prodejnímu úsilí, které je pro firmu optimální. Můžeme tedy
považovat tuto část příspěvku za užitečnou pro vyhodnocování efektivnosti reklamy ve vztahu
k produkci.
Tento příspěvek díky svému omezenému rozsahu neobsahuje poznatky, kterými přispěl
zejména Chamberlin a k nimž patří propojení prodejních nákladů firem a tržní poptávky.
Proto můžeme tento text považovat spíše za úvodní přiblížení problematiky prodejních
nákladů, které v posledních 20 letech ustupují do pozadí, přestože podle mého názoru hrají
v mikroekonomii významnou roli.
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Celkové zhodnocení práce
Práci je možné doporučit k publikaci, po hlubším rozpracování kapitoly č.6 zabývající
se nákladovou analýzou firmy. Ilustrativní tabulka č.1 s „vymyšlenými“ čísly není vhodná,
využil bych konkrétní reálná data a využil je k objasnění vývoje nákladů vlivem změny
marketingové strategie firmy.
Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
Práci lze považovat za jednu z těch, které čerpá výhradně z analýzy dostupné literatury
zabývající se tímto tématem. Za přidanou hodnotu lze považovat znovuobrození tématu,
které, jak autor uvádí, nebylo několik desetiletí řešeno, navíc zcela bez účasti českých autorů.
Nutno uvést, že v úvodu práce postrádám přesné pojmenování základní otázky (myšlenky),
která by měla být v průběhu výkladu vysvětlena a jaký „přínos“ má práce mít. Autor se
„pouze“ pokouší o zvýšení významu dosud opomíjených prodejních nákladů. Doporučil bych
hlubší analýzu, především následnou aplikaci zjištěných vztahů (poznatků) na novodobé
marketingové trendy. Autor rozebírá danou problematiku příliš od základu (charakteristika
autorů apod.), text bych započal detailním rozborem vztahů (rozdílů) prodejních, produkčních
a marketingových nákladů. Přínosné lze vnímat vyjádření jednotlivých modelů, které autor
uvádí z pohledu třírozměrného modelu (cena – prodejní náklady - výstup). Ke kontinuitě celé
práce není námitek, jednotlivé argumentace se jeví adekvátní. Předložená práce čerpá, pouze
ze zdrojů, které nebyly publikovány v současné době, ale důvod je v textu objasněn.
Předmět zkoumání, tedy prodejní náklady, lze vyhodnotit jako zajímavé téma pro
teoretickou analýzu, pro samotné využití v oblasti tvorby současné firemní, marketingové
strategie firmy však neshledávám jednotlivé dělení marketingových, prodejních popř.
produkčních nákladů příliš významné, což může mít souvislost právě s několikaletou absencí
této problematiky v ekonomické literatuře.
*

Student doktorského studia, Katedra Hospodářské a sociální politiky, Národohospodářská fakulta VŠE
v Praze, Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3; e-mail: juricekpetr@volny.cz.
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Otázky k prezentaci
1) Na praktickém příkladu (např. výroba automobilů) doplňte význam „bodu Q“ z grafu
č. 6.
2) Čemu přisuzuje, se česká ekonomická literatura oblast prodejních nákladů zcela
opomíjí, jak uvádíte již úvodu předloženého textu.
3) Objasněte stanovení základních položek (PC, SC, TC) uvedené v tabulce č.1, ve
vztahu smyslu „vychází ze zkušeností autora v oblasti marketingu“.
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Oponentský posudek na článek:
Prodejní náklady v mikroekonomii
autor článku: Jiří Rotschedl
posudek zpracovala: Marta Konečná
Celkové zhodnocení práce
Doporučuji článek k publikaci. Přes některá, z mého pohledu, rozporuplná vyjádření si
myslím, že článek přispěje k prohloubení úvah o různých typech složek nákladů, které firmy
vynakládají na posílení prodeje svých výrobků a služeb.
Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
Článek sepisuje a aktualizuje základní informace a definice o „Prodejních nákladech“
(Selling costs) a ukazuje modelové možnosti použití v dnešní ekonomii.
Autor si na začátku článku nestanovil žádnou konkrétní otázku, která by určovala nosné
téma práce. Z abstraktu a úvodu je však docela zřejmé, že se bude jednat spíše o „oprášení“ a
aktualizaci staršího přístupu k nákladům potřebných pro získání lepší pozice na trhu. Tímto
směrem se práce také ubírá.
Přestože v tématu nejsem odborníkem, myslím si, že byla použita adekvátní
argumentace vedoucí k závěrům a použité metody ilustrovali předložené argumenty. Pouze na
dvou místech mi argumentace přišla nelogická:
1) Kapitola 4 str. 5: Důvod dalšího používání výrazu selling cost.
2) Kapitola 5A, str. 6: Zmatení pravděpodobně došlo z důvodu nepřesné definice
předpokladu, konkrétně ve větě „Po úpravách rovnice (2), v níž SC=0 ….“ by dle
mého názoru mělo být použito předpokladu: změny SC nebo přírůstku SC rovného
nule.
Autor v článku používá velké množství zahraniční literatury především z období 30. až
60. let 20. stol., kdy byl tento koncept velmi populární.
Otázky k prezentaci
Prosím o vysvětlení: V kapitole 3 str. 4 autor tvrdí, že se Marketingové náklady nedají
použít při analýze trhu dokonalé konkurence (proto je vhodné použít Prodejní náklady) a
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v kapitole 4 tvrdí, že se Prodejní náklady neuplatní v dokonalé konkurenci (např.: protože je
zde dokonalá informovanost).
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Oponentský posudek na článek:
Prodejní náklady v mikroekonomii
autor článku: Jiří Rotschedl
posudek zpracoval: Richard Lad*
Celkové zhodnocení práce
Článek hodnotím kladně, přesto jej nedoporučuji k publikaci, neboť očekávám od
autora ještě ucelené doplnění příspěvku k velmi zajímavému tématu.
Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
Předloženou

práci

kolegy

Rotschelda

považuji

za

kvalitní

příspěvek

k mikroekonomické teorii, který však zaslouží ještě komplexnější zpracování. Oceňuji jeho
píli při hledání mezer v tradiční klasické mikroekonomii, navíc dokumentuje své myšlenky
praktickými příklady ze své praxe a snaží se přiblížit organizační realitu trhu i méně znalému
čtenáři. Rovněž pozitivně hodnotím jeho skromněji představené cíle práce, kdy jsem posléze
nebyl nemile překvapen nižší hodnotou následujícího textu. Jako vysokou přidanou hodnotu
vedle praktických příkladů oceňuji také postupné analytické rozšifrování problematiky
různorodých nákladů v podnikatelském prostředí vynaložených na zvýšení prodeje a úspěchu
vlastních výrobků a služeb.
S ohledem na stanovenou otázku v úvodu, kterou lze okrajově přijmout jako zásadní,
musím připustit, že mě autor nepřesvědčil o bezpochybné nutnosti posunout problematiku
prodejních nákladů na jedno z čelních míst ekonomické teorii. Především však nebylo
autorem vysvětleno, proč tedy tato podstatná složka celkových firemních nákladů není
obsažena v ekonomickém myšlení současnosti.
Osobně

oceňuji

autorovu

pečlivost

s definováním

pojmů

zvláště

v často

problematickém přehledu zahraničních autorů. Práce se zahraniční literaturou, kdy je občas
obtížné identifikovat skutečný význam termínů, je velmi náročná a vyžaduje silnou vědeckou
koncentraci, kterou autor ve své práci prokázal. Věcná návaznost v pokračujícím textu mě
velmi mile překvapila. Kolega Rotscheld nejprve prokazuje znalost literatury, s níž pracuje při
názorném odvození optimální rovnováhy firmy za specifických tržních podmínek. Zároveň se
*

Student doktorského studia, Katedra hospodářských dějin, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze,
Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3; e-mail: xladr00@vse.cz.
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dotýká nutného teoreticko-praktického základu pro možnost aplikovat problematiku
prodejních nákladů na příkladu s grafickým doprovodem. V této fázi mi však chybí autorův
směrodatný odkaz na skutečnou aplikaci teoretického problému, neboť se mi zdá příliš
jednoduché odvozovat „nereálná“ čísla podnikových transakcí na základě důvěry v autorovu
pracovní zkušenost. Zde tedy nehodnotím kladně autorův uskutečněný přechod z analytického
přepisu rovnováhy firmy na deduktivní vysvětlení. Jako čistě deduktivní nebo dokonce
relativní shledávám autorova některá tvrzení o tržních podmínkách struktur z hlediska
nastavení cen vládou nebo příchod mladých firem na nedokonalý trh. Zde si čtenář může
představit i oligopolní trh, neboť autor nestanovuje, o jakém typu nedokonalého trhu hovoří.
Závěr překládaného textu se mi zdá na základě autorova konečného přiznání
neukončeného bádání příliš silný a nedostatečný. Jistě shledávám průkaznost realistického
pohledu na mikroekonomické modely se zapojením prodejních nákladů jako určitý posun
společně s relativně novým pohledem na intuitivní propojení poptávkové a nákladové křivky.
Na druhou stranu při logickém upřednostnění teoretického modelu nedokonalé konkurence
vidím nutné doplnění nebo vypořádání se s aspekty reálné struktury trhu. Kromě již
zmíněného odvození fixních cen, především autorovo tvrzení, že mladé firmy mají vlastně
jednoduchou pozici při vstupu na trh, kdy pouze svými náklady (v prodejní formě) rozhodují
o svém budoucím tržním podílu, mi připadá velmi nereálné. Na trzích existuje mnoho
překážek v podobě licencí, které brání firmám vstupu na trh, kde naopak zavedené firmy
inkasují zisky z přiděleného privilegia. Jinak bychom museli označit za nedokonalé trhy
všechny při jednoduchém odstranění předpokladu dokonalých informací.
Neodpustím si také po správném rozdělení nákladů, tvrzení, že fixní prodejní náklady
jsou de facto irelevantní. Pokud se již zabýváme nikoliv pouze matematickým, ale také
teoreticko-praktickým použitím propojení nabídkové a poptávkové křivky, nevidím jako
vhodné opomenout fixní prodejní náklady z prostého důvodu jejich praktické použitelnosti,
neboť právě výzkumné nebo strategické tržní analýzy mohou silně rozhodnout o postavení
firemního výrobku na trhu. Z těchto důvodů doporučuji autorovi přepracovat využitý model
pro bližší uplatnění teorie v praxi.
Otázky k prezentaci
1) Optám se autora na jeho používanou formu nedokonalé konkurence.
2) Opravdu si autor myslí, že mikroekonomická teorie je mnohem více nedostatečná a
makroekonomické modely velmi často postavené na mikroekonomické teorii odrážejí více
realitu?
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3) Myslí si autor, že fixní prodejní náklady jsou v reálné ekonomické teorii skutečně
nedůležité?
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Oponentský posudek na článek:
Prodejní náklady v mikroekonomii
autor článku: Jiří Rotschedl
posudek zpracoval: Jiří Lahvička*
Celkové zhodnocení práce
Práce dle mého názoru vykazuje závažné nedostatky – opomíjí moderní literaturu a
závěrečná grafická analýza používá chybně či nejasně odvozenou křivku.
Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
Práce obsahuje dvě hlavní části – část první shrnuje modely zisk maximalizující firmy,
která může ovlivnit polohu/sklon poptávkové křivky volbou výše prodejních nákladů
(reklamy a propagace). Zde ovšem autor necituje žádný zdroj novější než ze 60. let minulého
století, přičemž uvádí, že „[n]a toto téma bylo napsáno mnoho literatury, ovšem nikoli z
posledních dvou desetiletí“ (str. 1) a „[p]rodejní náklady proto nemohou stát mimo zájem
ekonomické teorie“ (str. 17). Zde nelze s autorem souhlasit – koncept prodejních nákladů či
reklamy lze nalézt ve standardních moderních učebnicích organizace trhů a odvětví. Např. široce
používaná učebnice Oz Shy: Industrial Organization – Theory And Applications (1996) v kapitole
11 věnované reklamě prezentuje model, kde poptávané množství závisí na ceně a výdajích na
reklamu (což je analogické modelu, který autor představuje ve svém článku), na jehož základě
odvozuje Dorfman-Steinerovu podmínku (kterou autor nezmiňuje vůbec).
Ve druhé části (strana 13 a další) autor prezentuje vlastní (?) grafickou analýzu rozhodování
firmy, což zřejmě mělo být přidanou hodnotou článku. Tato analýza však dle mého názoru trpí
závažným problémem – křivka celkových mezních nákladů zřejmě předpokládá konstantní cenu,
cena je ovšem dále měněna při pohybu podél poptávkové křivky a jejích posunech (podrobněji
dále).
Cíl práce obecně není příliš jasný – pokud jím mělo být shrnutí dosavadního poznání, pak
chybí odkazy na moderní prameny, pokud jím měla být závěrečná grafická analýza, tak předchozí
část je zbytečně dlouhá.

*

PhD student, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3; e-mail:
jirka@lahvicka.cz.
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Podrobnější obsahové připomínky:

Na straně 4 autor definuje prodejní náklady jako část marketingových, přitom hned
vzápětí si odporuje, když tvrdí, že „termín prodejní náklady může být použit na jakýkoliv trh
[...] [u] marketingových nákladů tomu ovšem tak není.“ Samotné tvrzení, že každý subjekt (i
v dokonalé konkurenci) využívá reklamy nebo propagace (tj. má prodejní náklady), je
přinejmenším sporné a chtělo by doložit (protipříkladem může být třeba živnostník pracující
na švarcsystém). Autor sám na straně 5 uvádí: „Mohou ovšem hrát prodejní náklady v modelu
dokonalé konkurence významnou roli? Vzhledem k podmínkám definující dokonalý trh (např.
dokonalá informovanost) nemohou. Pokud mají kupující i prodávající dokonalé informace,
pak jsou prodejní náklady zbytečné...“ a na straně 8: „Existují i firmy, které mohou mít nulové
nebo velmi zanedbatelné prodejní náklady, a přesto mají odbyt.“
Rovnice (definice) 3 na straně 6 není příliš jasná – mezní veličina je parciální derivace
celkové veličiny (v tomto případě TR = P(Q, SC) * Q) podle nějaké proměnné (v tomto případě
množství) – dle uvedené definice se ale mění jak množství, tak prodejní náklady? Toto je zřejmě
potřeba více vysvětlit.

Na straně 6 v posledním řádku má být „dSC = 0“ místo „SC = 0“ (nejde o prodejní
náklady nulové, ale konstantní).
Na straně 7 je napsáno: „Autor tak došel k výsledku, že dlouhodobá rovnováha je na
úrovni, (sic) maximalizace zisku, který je v modelu monopolistické konkurence nulový.“ Toto
ovšem není závěr, nulovost zisku je výchozí rovnice 1, předpoklad maximalizace je zahrnut
v rovnici 2 (kdyby zisk nebyl maximalizovaný, tak by na pravé straně nebyla nula).
V rovnici 6 na straně 8 má být „dPC/dQ“ místo „dC/dQ“.
V rovnici 8 na straně 9 má být „dP/dSC“ místo „dP/dS“.
Předposlední odstavec na straně 8 není zcela jasný: „Jiná situace by byla, pokud by se
jednalo o trh nedokonalé konkurence, kde je stanovena vyšší autoritou pevná cena (byť by z
jakéhokoli důvodu). Rovnice v tu chvíli nemusí odpovídat podmínce maximalizace zisku TMR =
TMC, neboť v nedokonalé konkurenci P ≠ TMR, a poptávková křivka není dokonale elastická.“
Je zřejmé, že pokud je cena pevná, tak poptávka je pro dané prodejní náklady pouze jeden bod,
nemá tedy smysl hovořit o elasticitě – vztah TMR = TMC navíc musí pro maximalizaci zisku
platit vždy.
Na straně 9 autor zřejmě porušuje logiku prezentovaného modelu, když píše: „Odlišná
situace by byla, pokud by se s rostoucím množstvím zvyšovaly i prodejní náklady, které se pak
projeví změnou mezních nákladů i celkových nákladů. Tento stav je zcela běžný v praxi a pro
znázornění není nutné používat komparativní statiku, ale běžné grafické metody.“ Vzhledem
k tomu, že prodejní náklady jsou (z definice) rostoucí funkcí množství a rostoucí funkcí ceny,
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autor zde zřejmě předpokládá fixní cenu (?), což ovšem nijak blíže nespecifikuje. Navíc prodejní
náklady i množství jsou v modelu proměnné výběru, případný vztah mezi nimi je tedy řešením
modelu, ne jeho vstupem. Tatáž připomínka se vztahuje i k tabulce 1 na straně 14 – jde zřejmě o
prodejní náklady pro jednu konkrétní cenu – firma je tedy v prostředí dokonalé konkurence,
případně už známe řešení modelu a tedy optimální cenu (opět není specifikováno, co platí).

Zcela matoucí jsou pak grafy 6 a 7 na stranách 16 a 17, kde je jedna křivka TMC
předpokládající (zřejmě) fixní cenu (případně danou změnu v ceně pro prodej o jednotku
vyššího množství), protínají ji však různé poptávkové křivky (podél nichž se cena mění)
s různými sklony (tj. i změna ceny ke změně množství je různá).
Otázky k prezentaci
1) Jak vysoká je cena implicitně zahrnutá v křivce TMC v grafu 7 (součástí TMC jsou
prodejní náklady, které závisí na množství a ceně) např. pro množství Q*2?
2) Na základě čeho jste došel k názoru, že moderní ekonomie opomíjí prodejní náklady?
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Oponentský posudek na článek:
Prodejní náklady v mikroekonomii
autor článku: Jiří Rotschedl

posudek zpracoval: Ostap Petrasyuk*
Celkové zhodnocení práce
Oponovaná práce se zabývá problematikou prodejních nákladů, jejich rozdíly od
marketingových nákladů a analýzou chování spotřebitele ve vztahu k těmto nákladům. Práci
považuji za zcela zdařilou, ale má problémy s přesností používané matematické notace a s
odůvodněním některých tvrzení, a vyvolává řadu otázek kvůli kontrapozici teorie a reality v
kap. 7. Doporučoval bych práci k publikaci po důkladném přepracování.
Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
1) Chyby v matematické notaci a v rovnicích
(i) Autor používá rovnici z článků Roberta Shonea “Selling Costs”, ale mění názvy
proměnných. Kvůli tomu se bohužel občas v těchto názvech plete. Například na str. 5 autor
jmenuje nákladovou funkci PC, na rozdíl od Shonea, který ji jmenuje C (str. 226). Pak autor
používá název PC na str. 6 a 7, ale na str. 8 používá pro stejnou proměnnou původní Shoneův
název C, kvůli čemu je těžko pochopit související rovnice (6).
(ii) Na str. 6 autor píše: „Po úpravách rovnice (2), v níž SC = 0 …“. Proměnnou SC autor
označuje Selling Costs, která je u Shonea označená jako S (str. 225). Shone ale píše, že
přírůstek S (dS), nikoliv samotné S, je 0. Když S (SC podle autora) = 0, rovnice stále platí, ale
je to jenom částečný případ rovnice, kde dS = 0. Předpokládám ale, že se jedná jenom o
autorovu chybu při psaní, nikoliv o chybu pochopení.
Podobně na str. 9 autor píše „Model s konstantním výstupem vyloučí z rovnice (2) části,
do níž vstupuje Q“, ale ve skutečnosti to model vyloučí z rovnice (2) části, do které vstupuje
nikoliv Q, ale dQ.

* Doktorand, Katedra regionálních studií, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Nám. W. Churchilla 4,
130 67 Praha 3; e-mail: xpeto900@vse.cz.
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(iii) Pro označování parciální derivace autor používá malé řecké písmeno ϑ (Théta).
V matematice se ϑ používá pro označení théta-funkcí Jakobiho nebo funkcí Čebyševa, ale
nikoliv pro označení parciální derivace. Pro označení parciální derivace se v matematice
používá ∂ (Granville, str. 191) – takzvané kulaté d, jež používá i Shone (str. 227).
(iv) V rovnicích na str. 6,7 a 9 používá autor výrazy v podobě (pokud vyměníme ϑ za
dP · Q ∂P · Q
∂P · Q
dQ
∂Q
správné ∂ ):
,
a ∂SC . Tahle podoba není správnou matematickou notací

(Granville, str.28) a neumožňuje jednoznačně pochopit prioritu operací. Muže být traktována
d
dP
Q
( P · Q)
dQ
buď
nebo dQ . První varianta je správná, ale ta druhá by vedla k zásadní chybě.

Shone na str. 227 píše, že hrubý příjem při jakémkoli množství a prodejních nákladech je px
(což u autora bude PQ), a pak používá v rovnicích px (nikoliv p · x). Toto také není úplně
korektní notace, ale taková notace je běžně používaná a nevede ke zmatku. Úplně nejlepší by
bylo napsat definici hrubého příjmu TR = P(Q) · Q, a pak používat v rovnicích dTR namísto
dP · Q.
(v) Na str. 8 autor píše, že v modelu s konstantní cenou platí P (cena) = TMR (celkový
mezní příjem) jen při podmínce dokonalé konkurence, ale „pokud by se jednalo o trh
nedokonalé konkurence, kde je stanovena vyšší autoritou pevná cena” P ≠ TMR. To je chyba.
Mezní příjem, ať se skládá z jakýchkoliv komponentů, je definovaný jako přírůstek celkového
příjmu dosažený zvýšením prodeje o jednotku, buď s používáním prodejních nákladů, nebo
bez nich. V tomto smyslu neexistuje rozdíl mezi mezním příjmem a celkovým mezním
dTR
příjmem u autora. Kvůli tomu TMR = dQ .

∂P
∂Q
∂P
·Q+
·P
·Q+ P
∂Q
TR = P(Q) · Q, takže TMR = ∂Q
= ∂Q
, což se při konstantní ceně

vždy rovná P, a nezáleží na tom, jestli konkurence je dokonalá nebo ne. Jinými slovy, pokud
cena je stejná z jakéhokoli důvodu, přírůstek celkového příjmu dosažený zvýšením prodeje o
jednotku se bude vždy rovnat ceně jednotky, což je P.

2. Tvrzení s chybějícími odůvodněními
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(i) Na str. 2 autor píše „Zatímco před 100 lety nikdo nehovořil o marketingu…“, ale
neuvádí žádné zdroje pro toto tvrzení, jenže například už v r. 1905 University of Pennsylvania
nabízela kurz The Marketing of Products a v r. 1910 University of Wisconsin nabízela kurz
Marketing Methods (Bartels).
(ii) Na str. 3 autor píše: “Tento vývoj terminologie souvisí zejména se změnami tržního
prostředí, které je mnohonásobně více konkurenční, než právě před 100 lety” a odůvodňuje to
takto: “Tvrzení vychází z vývoje podnikatelských filozofií (v pořadí:

1. výrobní, 2.

výrobková, 3. prodejní, 4. marketingová, 5. sociálně-marketingová atd.) za posledních 100 let,
jejichž charakter vždy odrážel konkurenčnost prostředí”.
Nepovažuji to za přesvědčivé odůvodnění. Jsou různé indikátory míry konkurence:
Concentration Ratios, Hirschman-Herfindahl Index, Price-Cost Margin, X-inefficiency, Boone
indicator, Structure-Conduct-Performance, etc. (Sharpe & Currie, str. 9, Leuvenstejn et al., str.
10-12), etc., ale vývoj podnikatelské filozofie mezi nejvíce používané způsoby měření
konkurence nepatři. Navíc, některá statistická data ukazují, že konkurence v posledních
desetiletích klesá minimálně v některých oborech (Pryor, Duetsch). Domnívám se, že by autor
měl svá tvrzení podpořit statistickými údaji, která jsou zpracována jedním z těchto způsobů.
Pokud tak nedělá, měl by odůvodnit, proč statistická data nepoužívá, nebo by měl toto tvrzení
úplně vypustit vzhledem k tomu, že je těžko prokazatelné (Pryor) a nemá zásadní vliv na
předmět článku.
(iii) Na str. 12 autor uvádí: „Fixní složka může v případě marketingových nákladů
zaujímat vysoké procento z celkových výdajů, zejména u menších firem s nižší produkcí. U
větších společností se variabilní složka výrazně a rychleji zvyšuje, neboť čím víc roste
produkce, tím víc roste konkurenčnost prostředí.“
Rád bych viděl reference prokazující tato tři tvrzení:
a) Fixní složka zaujímá vysoké procento z celkových výdajů, zejména u menších firem s
nižší produkcí.
b) U větších společností se variabilní složka výrazně a rychleji zvyšuje.
c) Čím víc roste produkce, tím víc roste konkurenčnost prostředí.
(iv) Na str. 12. autor dále píše: a) „Podíváme-li se ale věcně na tyto náklady, tak zjistíme,
že většina fixních nákladů jsou spíš marketingového charakteru.“ a pak to vysvětluje: b)
„Pojem: „náklady marketingového charakteru“ není shodný s výrazem „marketingové
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náklady“, které jsou definované v této práci (viz Definice 2). Náklady marketinkového
charakteru jsou myšleny náklady na webové stránky, průzkum trhu, marketingové specialisty a
další (zejména) fixní náklady“.
Je to skoro rekurse. Tato definice nám neumožňuje představit si, jaké jsou náklady
marketingového charakteru, kromě toho, že jsou fixní. Podíváme-li se na definici 2 (str 4),
budeme v ještě větším zmatku, protože náklady marketingového charakteru tam evidentně
patří. Autor by musel upřesnit rozdíl mezí náklady marketingového charakteru a
marketingovými náklady.
Otázky k prezentaci
Nejvíce otázek k článku a i k prezentaci vyvolává věta na str. 16: “Z teoretického
hlediska absolutní rozdíl mezi TMR1 a TMR2 neustále roste, ale pro analýzu je klíčový
reálný rozdíl. Od místa, kde TMR1 protíná osu X, dochází ke snižování reálného efektu z
reklamy až do místa, kde křivka TMR2 protíná osu X. ”, a to:
1) Odkud autor ví, že se reálný rozdíl natolik liší od toho teoretického? Pokud má nějaká
empirická data, která jsou v rozporu s teorií, proč je nepředložil?
2) Z pohledu na graf 6 je vidět, že rozpor mezi teorií a realitou je podle autora zásadní.
Pokud autor ví, že mezi teorií a praxí je tak velký rozdíl, proč tuto teorii používá ve svém
článku?
3) Jak si autor vysvětluje rozdíl mezi teorií a realitou? Má svou teorii, která by
vysvětlovala chování Q na dolní půlce grafu 6?
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Reakce na oponentské posudky na článek:
Prodejní náklady v mikroekonomii
Jiří Rotschedl
Reakce na oponentský posudek Jiřího Lahvičky
Koncept prodejních nákladů jsou sice součástí literatury pojednávající o organizaci trhů
a odvětví, ale základní metodologická literatura ekonomické teorie ji neobsahuje, byť tvůrce
prodejních nákladů E. H. Chamberlin svou ekonomickou teorii monopolistické konkurence
postavil částečně i na prodejních nákladech a jejich vlivu na poptávku v rámci malé a velké
skupiny firem.
Opravy připomínek oponentaa:
-

v práci bude opravena chyba na str. 6, kde má správně být dSC = 0

- na straně 7 je uvedena špatná formulace, která bude nahrazena: „Autor tak došel k
podmínce, při níž maximalizuje firma zisk a ten je v případě monopolistické
konkurence a dlouhého období nulový.”
- v rovnici 6 bude provedena oprava „dPC/dQ“ místo „dC/dQ“
- v rovnici 8 bude provedena oprava „dP/dSC“ místo „dP/dS“
-

v předposledním odstavci na str. 8 bude opraveno (tučně) následující „Jiná situace
by byla, pokud by se jednalo o trh nedokonalé konkurence, kde je stanovena vyšší
autoritou pevná cena (byť by z jakéhokoli důvodu). Rovnice v tu chvíli nemusí
odpovídat původní podmínce maximalizace zisku TMR = TMC, neboť
v nedokonalé konkurenci P není totožná s TMR, a poptávková křivka není
dokonale elastická.“

-

s připomínkou týkající se poslední části textu nelze souhlasit. Oponent uvedl: „Tato
analýza však dle mého názoru trpí závažným problémem – křivka celkových mezních
nákladů zřejmě předpokládá konstantní cenu, cena je ovšem dále měněna při pohybu
podél poptávkové křivky a jejích posunech“. V analýze není předpokládaná fixní cena.
Konkrétní výši SC odpovídá poptávková funkce, která definuje cenu a poptávané
množství. Pokud se změní SC, změní se celá poptávková funkce, což má dopad na cenu
ve vztahu k poptávanému množství. Proto v této části analýzy je znázorněn při měnící
se úrovni SC měnící se poptávková funkce.

-

dále budou opraveny špatné formulace dle připomínek oponenta.
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Reakce na oponentský posudek Marty Konečné
Nedostatky, na které poukázala oponentka, jsou z velké části zodpovězeny v reakci na
první posudek.
Marketingové náklady nemohou být uplatňovány na trhu dokonalé konkurence, neboť
marketing jako takový provádí firmy z důvodu toho, aby diferencovala produkt, což odporuje
homogennímu produktu dokonalé konkurence. V rámci metodologie a přísného dodržení
teorie dokonalé konkurence nenajdou uplatnění ani prodejní náklady, jakožto náklady ryze
obchodního charakteru, neboť teoreticky na trhu panuje dokonalá informovanost. V praxi
ovšem můžeme najít případy, které se blíží dokonalé konkurenci a prodejní náklady mohou
hrát určitou roli. Např. internetový prodej je velmi blízký trhu dokonalé konkurence a
prodejní náklady v tomto případě představují výdaje na provoz a tvorbu webových stránek,
bez nichž by to internetový prodej nebyl možný.
Reakce na oponentský posudek Petra Juříčka
Tabulka hodnot je koncipována jako případová studie a jejich význam je ukázat, jakým
směrem se pohybuje křivka mezních nákladů po započítání vlivu prodejních nákladů. Další
význam není hodnotám přisuzován.
Odpovědi na otázky:
1) Praktický význam bodu Q při výrobě automobilu je, že firma se může snažit pomocí
prodejních nákladů dosáhnout navýšení poptávky, tak aby zvýšila svůj výstup Q. Účinnost
prodejních či reklamních aktivit se však snižuje a pro zachování efektu je nutné progresivně
zvyšovat prodejní náklady, toto má ovšem význam jen až po rozsah očekávané produkce Q*,
kdy mezní prodejní náklady se rovnají přírůstku mezních příjmů. Pokud by firma usilovala o
další zvýšení poptávaného množství své produkce, pak dalším zvyšováním prodejního úsilí to
bude již neefektivní, neboť efekt z vynaložených prodejních nákladů bude nižší než mezní
prodejní náklady.
2) Dle mého názoru prodejní náklady v čistě ekonomické teorii jsou opomíjeny patrně
z důvodu předpokladu, že tyto aktivity jsou již v modelech zahrnuty a současné modely
nedokonalých konkurencí popisují stav, který odpovídá nejefektivněji vynaloženým
prodejním nákladům.
3) Data v tabulce vychází např. z toho, že čím vyšší výstup chce producent dnes
dosáhnout, tak musí vynaložit vyšší cenu za dodatečnou jednotku prodeje. Např. dnes běžné
on-line inzerce jsou postavené na principu, pokud má mít inzerát více impresí, musí být jeho
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cena za klik vyšší, neboli, čím vyšší cena, tím častěji se zobrazuje, zvyšuje klikavost a
koneckonců se zvýší prodej, resp. poptávané množství.
Reakce na oponentský posudek Richarda Lada
Oponent nebyl přesvědčen, že role prodejních nákladů v ekonomické teorii má tak
zásadní význam. Přesto bych nesouhlasil s tímto tvrzením, neboť ekonomové ve všech
směrech jsou vychováváni ve smyslu, že žádné prodejní náklady, které by ovlivnily poptávku,
neexistují a v praxi pak dochází k nepochopení marketingových specialistů, kteří mají svou
práci postavenou právě na těchto základech.
Dále bych obhájil tvrzení, že fixní marketingové náklady nejsou pro analýzu významné,
neboť neovlivňují mezní veličiny. Text se ale zaměřuje ryze na analýzu mezních veličin,
proto pouze pro účely tohoto příspěvku není nutné uvažovat fixní náklady. Tím ale není
popřeno, že fixní náklady hrají významnou roli jednak v praxi, ale také v dalších oblastech
ekonomické teorie či ekonomiky, např.: o setrvání na trhu, o ziskovosti atd.
Problematika prodejních nákladů je použitelná zejména na trh monopolistické
konkurence. Je ovšem možné prodejní / marketingové náklady použít i pro monopol, čímž by
docházelo k ovlivňování chování spotřebitelů, vedoucí např. k vyšším cenám při stejné
produkci a nebo k nárůstu cen i produkce, na úkor jiných trhů, což se již promítá do
mezoekonomie.
Reakce na oponentský posudek Ostapa Petrasyuka
Oponent právem vytýká některé chyby, v zápise parciálních derivací, které vznikly
technickým problémy se zápisem vzorců v prostředí MS WORD a dále změnou značení
zkratek. Tyto nedostatky budou náležitě opraveny.
Stojím si za názorem, že se dnešní tržní prostředí je několikanásobně konkurenčním,
než tomu bylo před 100 lety. Tyto názory jsou běžné v literatuře marketingové teorie, které
popisují vývoj podnikatelských koncepcí právě ve vztahu k narůstající konkurenčnosti,
vzrůstajících nároků spotřebitelů apod. (viz marketingový guru P. Kotler a podobní autoři)
K dotazům oponenta uvedené v oponentském posudku bych dále dodal:
Menší firmy mají poměrově vůči celkovým výdajům vyšší fixní složku nejen v
produkčních, ale i v marketingových nákladech. Např. webové stránky firemní materiály,
firemní design, pokud chce firma mít na profesionální úrovni, tak pořízení těchto
marketingových nástrojů jsou fixní náklady a je jedno zda se jedná o velkou či malou firmu,
neboť jejich výše může být řádově na stejné úrovni.
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Prodejní náklady jakožto variabilní složka výdajů jsou u větších firem využívány ve
větší míře a tudíž mezní náklady z každé další jednotky vynaložených prodejních nákladů
vůči změně produkce jsou vysoké. Jinými slovy, aby firma s vysokým podílem na trhu zvýšila
svůj podíl, musí vynaložit na dodatečnou jednotku produkce vyšší mezní prodejní náklady,
než je tomu u menší firmy, která má produkci na nižší úrovni.
Z hlediska terminologie je nutné rozlišit náklady na marketingové a prodejní z hlediska
věcného, ale také z hlediska formy – fixní a variabilní. Vzhledem k tomu, že ve fixní složce
převládají marketingové náklady, tak je můžeme považovat za náklady marketingového
charakteru. Ve variabilní složce pak figurují spíše prodejní náklady, které tudíž můžeme
označit za náklady prodejního charakteru.
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Udržitelný rozvoj a jeho aplikace v podmínkách ČR
– výzva nebo hrozba pro národní hospodářství?
JIŘÍ LOUDA*
Abstrakt: Koncept udržitelného rozvoje se stal téměř každodenní
součástí dnešní doby. A to nejen v oblasti environmentálních věd, ale
také v politice a ekonomice. Tento původně silně normativní koncept,
snažící se v první řadě chránit životní prostředí, se v posledních dvou
desetiletích stal běžnou součástí strategických politických dokumentů
a normativních právních aktů mnoha státu i nadnárodních uskupení.
Problematice toho, jakým způsobem by se mělo lidstvo dále vyvíjet
s ohledem na omezené přírodní zdroje a sociální soudržnost, se však
od 70. let 20. století začali zabývat i renomovaní ekonomové. Přestože
neexistuje jednoznačná akademická ani politická shoda v tom, co to
udržitelný rozvoj vlastně je a jak ho dosáhnout, jsou v jeho zájmu (v
„zájmu dosažení udržitelného rozvoje“) podnikány mnohé aktivity,
které mohou mít menší nebo větší vliv na národní hospodářství.
Jedním z takových příkladů je například zákonem povinné pravidelné
vyhodnocování

udržitelného

rozvoje

území

na

úrovni

obcí

s rozšířenou působností. Cílem článku je analyzovat vliv aplikace
principů udržitelného rozvoje na národní hospodářství z hlediska
potenciální výzev nebo hrozeb na základě analýzy odborné literatury i
praktických přístupů k hodnocení udržitelného rozvoje v ČR.
Klíčová slova: Udržitelný rozvoj, rozvoj území, environmentální politika, ekologická
ekonomie, neoklasická environmentální ekonomie
JEL klasifikace: O10, Q01, Q50, R11
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Student doktorského studia, Katedra ekonomiky životního prostředí, Národohospodářská fakulta VŠE
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1. Úvod
Na pojem udržitelnost, udržitelný rozvoj nebo trvale udržitelný rozvoj (angl. sustainable
development nebo sustainability) narážíme v současné době téměř dnes a denně. V novinách,
v televizi, na internetu, ale i v seriózních vědeckých pracích a dokonce ve strategických
politických dokumentech, zákonech a evropských směrnicích. V současné době má většina
„vyspělých“ zemí národní strategii, plán, program nebo politiku udržitelného rozvoje1 a
udržitelný rozvoj se tak stává významným nástrojem environmentální politiky.
Tento (původně) silně normativní koncept2 vyvinutý environmentalisty a ekonomy
zkoumajícími problematiku životního prostředí je postupně implementován do každodenní
politické reality téměř všech tzv. vyspělých států. Kdybychom chtěli udržitelný rozvoj
definovat, mohli bychom využít nejčastěji využívanou definici, která zní: „Trvale udržitelný
rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo
splnění potřeb generací příštích“ (United Nations 1987, 54). Nicméně definic udržitelného
rozvoje je mnoho a už v roce 1996 jich Fowke a Prasad (1996) napočítali více než osm
desítek. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii, Robert Solow, který se ze současných
ekonomických velikánů problematice udržitelného rozvoje věnuje asi nejvíce, poznamenává,
že udržitelnost je v podstatě velmi vágní koncept a že je omylem se domnívat, že by mohl být
někdy upřesněn. Udržitelný rozvoj proto nemůže představovat jednoznačného průvodce pro
tvorbu politik, přesto se však Solow domnívá, že se nejedná o nepoužitelný koncept (Solow
1991). Jinou, pro ekonomy bližší, definici udržitelného rozvoje uvádí Pearce a Barbier (2010,
21): „Dnešní růst blahobytu nesmí mít negativní důsledky pro blahobyt zítřejší. To znamená,
že budoucí generace mají právo na minimálně stejnou úroveň ekonomických příležitostí a
alespoň stejnou úroveň ekonomického blahobytu, jako je nyní k dispozici současným
generacím“3. Většina autorů zabývající se tímto konceptem uvádí, že se udržitelný rozvoj
skládá ze tří pilířů: ekonomického, environmentálního a sociálního, přičemž někteří autoři pro
udržitelný rozvoj uvažují ještě pilíř čtvrtý, a to institucionální (např. Zegras et al. 2004, nebo
Foltýnová 2005).

1

Tento fakt je částečně dán i tím, že na Summitu Země (konference OSN o životním prostředí v Rio de
Janeiru v roce 1992) se státy zavázaly vytvořit národní politiky udržitelného rozvoje.
2
Normativnost konceptu udržitelného rozvoje je jasně zřejmá téměř z jakékoliv definice udržitelného
rozvoje. Nicméně fakt, že udržitelný rozvoj je silně normativní koncept, otevřeně konstatují např. Harris (2000),
Hediger (2000), Störmer a Schubert (2007), Paavola et al. (2010), ale též česká vláda, která ve Strategii
udržitelného rozvoje ČR uvádí, že „udržitelný rozvoj je třeba chápat jako „normativní“ myšlenku“ (Úřad vlády
2004, 3).
3
I z této, ekonomicky znějící, definice je jasně patrný normativní charakter myšlenek o udržitelném
rozvoji.
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Udržitelný rozvoj je tak objektem vědeckého zkoumání nejen úzké skupiny „zeleně“
orientovaných (přírodo)vědců, ale stále častěji je zkoumán též významnými ekonomy dnešní
doby (např. Solow 1993, Nordhaus 1994 a 1999, Arrow et al. 1996, Stiglitz 1999, Tietenberg
a Folmer 2004, Stiglitz et al. 2010). Aghion a Howitt se zabývají udržitelným rozvojem
v souvislosti s teorií endogenního růstu (Aghion a Howitt 1998).
Článek analyzuje teoretické přístupy ke konceptu udržitelného rozvoje z hlediska
různých ekonomických směrů. Více prostoru je věnováno zejména přístupu předních
„mainstreamových“ ekonomů k tomuto konceptu a jejich názory na vliv implementace
udržitelného rozvoje na ekonomický rozvoj společnosti. V druhé části článku je podobněji
rozebráno, jak se původně teoretický koncept postupně stává standardní součástí politických
strategických dokumentů od nadnárodní po místní úroveň a jak jsou principy udržitelného
rozvoje v praxi aplikovány v českých podmínkách. Cílem analýzy je najít odpověď na otázku,
zda udržitelný rozvoj představuje hrozbu nebo naopak výzvu pro národní hospodářství.

2. Udržitelný rozvoj z pohledu předních ekonomů
Ačkoliv existuje mnoho desítek interpretací konceptu udržitelného rozvoje, tak za
předpokladu, že je udržitelným rozvojem míněn dlouhodobý neklesající standard životní
úrovně určité společnosti, na který působí především ekonomické, sociální a environmentální
faktory, pak první zmínky o konceptu udržitelného rozvoje lze zaznamenat již u představitele
klasické ekonomické školy 18. století Thomase Roberta Malthuse, který v roce 1798 vydal
Esej o principu populace, ve které se de facto zabýval možnostmi dlouhodobého
(udržitelného) rozvoje lidské společnosti. Malthus došel k závěru, že dlouhodobý rozvoj
společnosti při tehdejším tempu růstu populace a relativně pomalém tempu růstu produkce
potravin je před kolapsem (dnes by se řeklo, že rozvoj populace je neudržitelný). Malthus se
totiž domníval, že zatímco populace roste geometrickou řadou, produkce potravin jen
aritmetickou a že tedy zákonitě musí nastat války o zdroje a hladomory, které by opět snížily
počet obyvatelstva na únosnou míru. Představa (neudržitelného) rozvoje lidské populace
podle Malthuse je vyobrazena na obr. 1. Problém Malthusovy populační teorie z dnešního
hlediska tkví v tom, že Malthus ve svých úvahách nezohledňoval vliv technologického
pokroku razantně zvyšujícího produktivitu v zemědělství.
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Obr. 1: Malthusova populační teorie. Zdroj: Goodstein 2011; vlastní úpravy

Diskuse o tempu a způsobu rozvoje lidské populace ve dvacátém století nabyly na
intenzitě po roce 1972, kdy na konferenci OSN o lidském životním prostředí ve Stockholmu
presentovali zástupci Římského klubu, v čele s manželi Meadowsovými zprávu Limity růstu,
v níž navázali na malthusíánskou tradici populačního pesimismu a předpovídali kolaps na
energiích zcela závislé lidské populace do 100 let. Tento kolaps měl být zapříčiněn
vyčerpáním přírodních zdrojů a znečištěním životního prostředí (Meadows et al. 1972).
Ačkoliv se poměrně záhy ukázalo, že odhady Římského klubu jsou přehnané (a dokonce sami
autoři svůj pesimistický scénář byli nuceni poupravit, viz Meadows et al. 1992) a že zásoby
nerostných surovin v důsledku neustálého technologického pokroku spíše rostou, než klesají4,
zveřejnění Limitů růstu vyvolalo rozsáhlou akademickou diskusi i mezi věhlasnými ekonomy
a nositeli Nobelovy ceny za ekonomii, kteří v následujících několika letech publikovali
mnoho článků zabývající se problematikou lidského rozvoje, částečně reagující na práci
manželů Meadowsových.
Vztahem mezi růstem ekonomiky, rozvojem společnosti a vyčerpáváním zdrojů se
(částečně) v reakci na Limity růstu zabývali takoví ekonomičtí velikáni, jako Norhaus a Tobin
(1972), Solow (1974), nebo Stiglitz (1974). Tito autoři v té době ještě nepsali o udržitelném

4

Faktem, že zásoby nerostného bohatství víceméně rostou (s tím jak se zdokonalují technologie
průzkumu a dobývání přírodních zdrojů) se zabýval především Julian Simon (Simon 1983 a 1998), v ČR např.
Mojmír Hampl (2004). Známá je sázka mezi Julianem Simonem a biologem Paulem Ehrlichem z roku 1980.
Ehrlich si měl vybrat 5 kovů, u kterých věřil, že během deseti let cena vzroste. Simon tvrdil opak. V roce 1990 se
ukázalo, že ceny wolframu, cínu, niklu, chromu a mědi za deset klesly a Paul Ehrlich a jeho kolegové
z Římského klubu byli nuceni uznat porážku (McClintick a Emmet 2005).
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rozvoji jako takovém, ale zabývali se především vztahem omezenosti přírodních zdrojů a
dlouhodobého růstu ekonomiky, resp. rozvoji společnosti. Nordhaus (1973) se ve svém
článku věnuje rozvoji společnosti spíše z hlediska kritiky modelu World Dynamics od
malthusiána

J. W. Forrestra, který ve své knize dospěl k závěru, že v zájmu globální

rovnováhy je potřeba dosáhnout: „snížení využívání přírodních zdrojů o 75 %, snížení
produkce znečišťujících látek o 50 %, snížení hrubých investic o 40 %, snížení produkce
potravin o 20 % a snížení porodnosti o 30 %“ (citováno v Nordhaus 1973, 1159). Solow
(1974) se snaží najít úroveň spotřeby a přijatelné tempo růstu populace při zohlednění
„udržitelné“ spotřeby vyčerpatelných zdrojů. Rovněž Stiglitz (1974, 123) se ve své práci snaží
„přesněji určit, za jakých podmínek je dosažitelný udržitelný stupeň spotřeby na hlavu,
charakterizovat rovnovážný stav v ekonomikách s přírodními zdroji, popsat optimální cestu
k růstu ekonomiky a odvodit optimální stupeň těžby přírodních zdrojů.“
Samotný pojem udržitelný rozvoj se začal používat až v 80. letech 20. století (přičemž
nejvíce k tomu přispěla definice udržitelného rozvoje podle Brundtlandové) a přední světoví
ekonomové začali tento pojem více používat až v 90. letech 20. století. Např. Arrow et al.
(1996, 14) uvádí: „ekonomické aktivity jsou udržitelné pouze, pokud ekosystémy… na
kterých [ekonomické aktivity] závisí, jsou pružné.“ Další nositel Nobelovy ceny za ekonomii,
Joseph Stiglitz v roce 1999 poznamenal: „Rozvoj není spojen jen s růstem HDP, ale také se
zvyšováním životního standardu v širším slova smyslu. [Rozvoj] je spojen s demokratickým,
spravedlivým a udržitelným rozvojem“ (Stiglitz 1999, 587). Joseph Stiglitz je v současné
době jedním z vůdčích osobností Komise pro měření ekonomické výkonnosti a společenského
pokroku sestavené francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym v roce 2008, která se
zaměřuje z velké míry na problematiku udržitelného rozvoje (zejména sociálního pilíře).
Prosazování a implementace tohoto konceptu s sebou nese státní zásahy. Anderson a
Huggins (2004, 65) dokonce dodávají, že již „samotná definice a užívání termínu udržitelný
rozvoj implicitně předpokládá selhání tržního systému pro zajištění udržitelnosti a tím je
odůvodňováno zavedení přímých vládních regulací pro dosažení cíle udržitelného rozvoje.“
Jednou z takových regulací je, jak Andreson a Huggins poznamenávají, i Agenda 21 přijatá na
summitu OSN v Rio de Janeiru, která nabádá vlády k vytvoření národních strategií, plánů a
politik udržitelného rozvoje. Různé ekonomické směry se však v názorech na míru státních
zásahů a v názorech na vzájemný vztah jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje liší, čímž
dávají vzniknout dvěma hlavním mutacím konceptu udržitelného rozvoje – tzv. slabé a silné
formě udržitelnosti (udržitelného rozvoje).
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Ekonomická analýza problematiky udržitelného rozvoje staví na analýze celkové
kapitálové zásoby, kterou má společnost k dispozici a na vztazích mezi jednotlivými složkami
kapitálu. Budeme-li celkovou zásobu kapitálu označovat jako K, pak součet přírodního (Kn),
fyzického neboli lidmi vytvořeného (Kp) a lidského (Kh) (případně ještě sociálního Ks)
kapitálu dává právě celkovou zásobu kapitálu K, tedy:
K = Kn + Kp + Kh (+ Ks)
Slabá forma udržitelnosti se od silné formy liší pohledem na substituovatelnost
jednotlivých druhů kapitálu. Hlavní princip slabé formy udržitelnosti, nazývané též SolowHarwickova udržitelnost (Foltýnová 2005 nebo Ščasný et al. 2002) nebo jen Solowova
udržitelnost (Common a Perrings 1992) spočívá zjednodušeně v tom, že považuje všechny
druhy kapitálu za substituty. Podle tohoto názorového proudu je udržitelného rozvoje
dosaženo tehdy, pokud celková zásoba kapitálu K je v čase neklesající, přičemž nezáleží na
tom, zda klesá určitý druh kapitálu (zejména přírodní kapitál), je-li jeho pokles nahrazen
růstem kapitálu jiného druhu kapitálu5 (typicky např. je-li pokles zásoby neobnovitelných
zdrojů nahrazen růstem technologií či know-how). Některými autory je tzv. Solowova
udržitelnost interpretována jako neklesající úroveň spotřeby (např. Turner 1992). Sám Solow
(1991) uvádí, že udržitelnost je spíše než o omezení spotřeby určitých statků o mezigenerační
distribuční spravedlnosti. „Udržitelnost je o sdílení blahobytu mezi současnými a budoucími
generacemi“ (Solow 1991, 182). Jak však Solow dodává, celá myšlenka udržitelného rozvoje
trpí problémem černého pasažéra. Všichni jsme si, podle něj, navzájem černými pasažéry a
všichni jsme černými pasažéry budoucího rozvoje, protože každý raději realizuje své zisky a
benefity na náklady budoucích generací, než na náklady svých vrstevníků. Obecně je slabá
forma udržitelnosti prosazována hlavně neoklasickými (environmentálními) ekonomy6, kteří
bývají v této souvislosti označovány za technologické optimisty (neboť věří, že nové
technologie dokáží nahradit ubývající přírodní kapitál). Zároveň, stejně jako liberální
ekonomové, věří v platnost tzv. environmentální Kuznetzovy křivky. Ta říká, že s růstem
bohatství společnosti nejdříve roste degradace životního prostředí, od určitého bodu zlomu
však s růstem bohatství společnosti dochází k poklesu degradace životního prostředí (neboť
bohatá společnost považuje kvalitní životní prostředí za „luxusní statek“, na který je ochotna
5

Toto pravidlo bývá v literatuře označováno jako Hartwickovo pravidlo: ΔK ≥0 (Hanley et al. 2007).
Hartwick k této problematice již v roce 1977 napsal: „Investujme veškeré výnosy z vyčerpatelných zdrojů do
obnovitelného kapitálu, jako jsou stroje. Takovéto nařízení, zdá se, by vyřešilo etický problém, kdy současná
generace okrádá generace budoucí přemírou spotřeby současných produktů, částečně připisované současné
spotřebě vyčerpatelných zdrojů“ (Hartwick 1977, 972).
6
Mezi neoklasické environmentální ekonomy bývají řazeni např. Thomas Tietenberg, Charles Hanley
nebo David Pearce.
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vynakládat nemalé částky7). Ačkoliv principálně neoklasičtí environmentální ekonomové věří
v technologický pokrok a ekonomické síly jako v nástroje, pomocí kterých bude dosaženo
udržitelného rozvoje, jisté vládní zásahy do ekonomiky (ve jménu nastolení udržitelnosti) tito
autoři připouští, zejména k ochraně základních přírodních procesů nenahraditelných
technologickým pokrokem (např. funkce ozónové vrstvy nebo funkce zeleně při produkci
kyslíku).
Oproti tomu ekologičtí ekonomové státní zásahy naopak vítají a vnímají je jako nutný
nástroj k dosažení udržitelného rozvoje. Ekologičtí ekonomové8 tvrdí, že přírodní kapitál a
kvalita životního prostředí jsou nenahraditelné za kapitál lidský nebo člověkem vytvořený, že
přírodní kapitál je spíše komplementem než substitutem k ostatním druhům kapitálu, a proto
je základní podmínkou udržitelného rozvoje neklesající zásoba přírodního kapitálu (skladba
přírodního kapitálu jako celku však může být variabilní – tedy různé složky přírodního
kapitálu mohou klesat nebo naopak růst, důležitá je celková zásoba přírodního kapitálu).
V rámci

zastánců

slabé

formy

udržitelného

rozvoje

se

vydělil

ještě

jakýsi

„fundamentalistický“ proud zastánců udržitelného rozvoje, kteří prosazují tzv. velmi silnou
formu udržitelnosti. Ta spočívá v tom, že každá složka přírodního kapitálu by v čase neměla
klesat, protože je pro udržitelný život na Zemi jedinečná a nutná (jinými slovy neměla by
klesat např. zásoba dřeva, ropy nebo uhlí). Herman Daly, ekonom, kterého bychom mohli
zařadit na pomezí zastánců silné, a velmi silné udržitelnosti např. navrhuje ekonomiku dovést
do tzv. rovnovážného stavu. Tento stav odpovídá nulovému růstu ekonomiky a nulovému
růstu populace. Jen tak bude, podle Dalyho, zajištěn udržitelný rozvoj společnosti (Daly,
1996). Svými pesimistickými předpověďmi týkajícími se zničujícího účinku lidského pokroku
a růstu ekonomiky na lidstvo bývají tito vědci označováni za neomalthusiánce. Solow (1991)
zastánce silné udržitelnosti glosuje, když říká, že de facto udržitelný růst nemá s růstem nic
společného.
Mezi ekonomy jsou samozřejmě i tací, kteří koncept udržitelného rozvoje kritizují nebo
vůbec nepřijímají. Mezi takové patří především zastánci liberálního ekonomického proudu a
tzv. tržní environmentalisté9, kteří varují před nebezpečím tohoto konceptu spočívajícím
v silných státních zásazích do tržních mechanismů a ambicí státu (resp. státních úřadů)
ovlivňovat chování a rozhodování jedinců ve jménu dosažení udržitelného rozvoje. Mezi
7

K problematice environmentální Kuznetzovy křivky více např. v Dasgupta et al. (2002), Webber a
O`Allen (2010), Carson (2010).
8
Předními představiteli jsou např. Robert Costanza nebo Herman Daly, který však někdy bývá řazen
k zastáncům velmi silné formy udržitelnosti.
9
V anglickém jazyce označováno jako free market environmentalism.
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takové kritiky patří např. Jacqueline Kasun, která kritizuje především představitele tzv. silné
formy udržitelnosti za jejich návrhy opatření snažící se nastolit udržitelný rozvoj, v praxi však
znamenající značné omezování svobody lidí. Mezi takováto navrhovaná opatření, podle
Kasun (2005, 131) např. patří: „přeměna alespoň poloviny území Spojených států na
neosídlenou divočinu… zrušení soukromého vlastnictví,… přesídlení velké části obyvatelstva
na venkov…, zavedení kvót porodnosti“. Ne všichni tržní environmentalisté jsou tak radikální
jako právě Jacqueline Kasun. Jedna z nejvýznamnějších osobností tržního přístupu k ochraně
životního prostředí, Terry Anderson, udržitelný rozvoj jako takový principiálně neodmítá,
avšak uvádí, že mnohé politiky udržitelného rozvoje, které nařizují vzdát se ekonomického
růstu ve jménu ochrany budoucích zdrojů, mohou zastavit nebo zvrátit ověřenou cestu
k pokroku. A dále tvrdí, že „udržitelný rozvoj, je-li vůbec možné jej definovat, je možný
pouze v právním systému, kde jsou vlastnická práva dobře definovaná, vynutitelná a
převoditelná“ (Anderson a Huggins 2004, 58). V souladu s tradicí liberální ekonomie
Anderson a Huggins tvrdí, že udržitelnost rozvoje bude zajištěna pouhým svěřením
odpovědnosti za své životy a majetek všem jedincům. Lidé obecně tendují ke zlepšování
svého života a majetku a tím pádem i ke zlepšování stavu planety a tedy i udržitelného
rozvoje.

3. Praktická aplikace konceptu udržitelného rozvoje
Koncept udržitelného rozvoje však není pouhým tématem akademických debat
ekonomů, environmentalistů, filosofů a vědců z dalších vědních oborů. Udržitelný rozvoj se
v posledních dvaceti letech stal samozřejmou součástí mezinárodní, národní i lokální politiky.
Jeho principy jsou implementovány do zákonů a politických dokumentů mnoha zemí,
nadnárodní organizace dávají pokyny, jak udržitelný rozvoj aplikovat do praktické
každodenní politiky. V roce 1992, kdy v Rio de Janeiru proběhl tzv. Summit země,
představitelé států působících v OSN přijali tzv. Agendu 21. Jedná o dokument upravující
implementaci principů udržitelného rozvoje do národních politik. Státy se mj. zavázaly, že do
deseti let (tzn. do roku 2002) každý stát vytvoří národní politiku udržitelného rozvoje, kde
budou popsány cíle udržitelnosti a nástroje, pomocí nichž má být cíle dosaženo. V návaznosti
na tento fakt byla v roce 2004 v ČR přijata tzv. Strategie udržitelného rozvoje České
republiky a v roce 2010 pak Strategický rámec udržitelné rozvoje ČR.
O aplikaci myšlenek udržitelného do politik a normativních právních aktů, případně
politických dokumentů jednotlivých zemí, se mimo OSN snaží rovněž Evropská unie. Jako
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součást Lisabonské strategie z roku 2000 si Evropská unie stanovila cíl: „přeměnit EU
v nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku, schopnou udržitelného
růstu“ (Krebs et al. 2005, 80). V roce 2006 přijala EU tzv. Obnovenou strategii EU pro
udržitelný rozvoj, která „obsahuje … soudržnou strategii toho, jak se bude Evropská unie
účinněji řídit svým dlouhodobým závazkem za účelem splnění stanovených úkolů a cílů
udržitelného rozvoje“ (Rada EU 2006, 3).
Mimo Evropské unie a OSN podporuje koncept udržitelného rozvoje jako myšlenku,
která by měla být zohledněna ve strategických politických dokumentech také OECD nebo
Světová banka. „Světová banka za svůj hlavní cíl považuje podporovat takový trvale
udržitelný rozvoj, který omezí chudobu“ (Krebs et al. 2005, 50). OECD se v roce 2001
dohodlo, že se udržitelný rozvoj stane dlouhodobým zastřešujícím cílem aktivit OECD a
zpracovalo základní dokumenty se zásadami pro zpracování strategie udržitelného rozvoje
(Klíma et al. 2001).
Již bylo zmiňováno, že v České republice na národní úrovni upravuje politiku
udržitelného rozvoje Strategie udržitelného rozvoje České republiky resp. Strategický rámec
udržitelného rozvoje ČR. Tyto strategické politické dokumenty jsou důležité zejména proto,
že mají představovat deskripci jakési průřezové politiky mezi ostatními sektorovými
politikami a její cíle by se de facto měly odrážet ve všech ostatních politikách tak, aby právě
cíle a nástroje dílčích sektorových politik nepůsobili protichůdně. Cíle udržitelného rozvoje
obsažené ve Strategii udržitelného rozvoje jsou poměrně vágně definované, což je právě
částečně způsobeno snahou o jejich „kompatibilitu“ s cíli ostatních dílčích politik. Mezi tyto
cíle patří např. (Úřad vlády ČR 2004):
 udržet stabilní ekonomiku a zajistit její odolnost vůči negativním vlivům
 zachovat strategickou potravinovou soběstačnost
 podporovat rozvoj lidských zdrojů a dosáhnout maximální sociální soudržnosti
 podporovat ekonomický rozvoj respektující kapacitu únosnosti životního
prostředí
 atd.
Na regionální (krajské) a lokální (obecní) úrovni je udržitelný rozvoj v ČR aplikován
obligatorně prostřednictvím stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
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a stavebním řádu) a fakultativně prostřednictvím místní Agendy 21 a případně v krajských či
obecních strategiích, politikách nebo strategických plánech udržitelného rozvoje10.
Dobrovolné přihlášení se k udržitelnému rozvoji na obecní a krajské úrovni spočívá ve
zpracování (většinou) mnohasetstránkového dokumentu skládajícího se z popisu situace
v rámci jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, deklaraci cílů a výčtů nástrojů, jak těchto
cílů dosáhnout. Je však třeba upozornit, že přijetí těchto dlouhodobých strategických
dokumentů (často s platností 15 i více let) je dobrovolná aktivita municipality a tudíž je i
právně nevynutitelná. Obce a kraje nejsou nijak významně motivovány k naplňování cílů
popsaných v těchto dokumentech. Trochu jiná situace je u municipalit, které se přihlásily do
tzv. místní Agendy 21. Místní Agenda 21 je dobrovolná aktivita obcí a krajů kladoucí si za cíl
uvádět principy udržitelného rozvoje do praxe na místní úrovni. Především je však místní
Agenda 21 „zastřešující metodou řízení kvality ve veřejné správě – metodou s aktivní účastí
veřejnosti, vedoucí k udržitelnému rozvoji dané lokality“ (Kašpar 2006, 1). Klasifikace
municipalit zařazených do procesu místní Agendy 21 je rozdělena do 5 kategorií
(municipalita v každé kategorii musí splnit určité podmínky, aby mohla postoupit do
kategorie vyšší) a tyto obce jsou proto v naplňování vytyčených cílů vedoucích
k udržitelnému rozvoji dané lokality více motivovány (v případě, že chtějí postoupit do
kategorie vyšší). O praktickém přínosu toho, že je určitá obec zařazena do procesu místní
Agendy 21, vedou vědecké týmy diskuse. Měřitelnost přispění obcí k udržitelnému rozvoji je
velmi diskutabilní a proto lze jen velmi těžko porovnat, zda obec zapojená do místní Agendy
21 je více nebo méně „udržitelná“. Autor tohoto článku se v současné době podílí na jednom
takovém výzkumu v rámci cca 15 vybraných obcí v ČR (z nichž zhruba polovina je zapojena
do místní Agendy 21) a předběžné výsledky výzkumu jsou zatím nejednoznačné, nelze
jednoznačné říci, že obce zahrnuté do místní Agendy 21 se chovají více podle principů
udržitelného rozvoje.
Jak již bylo zmíněno výše, udržitelný rozvoj se, z původně vágně definovaného
normativního konceptu diskutovaného pouze na akademické úrovni, stal standardní součástí
politických dokumentů a normativních právních aktů. V ČR se o udržitelném rozvoji, mimo
obecné definice pojmu v zákoně 17/1992 Sb. o životním prostředí, poměrně široce pojednává
v zákoně 183/2006 Sb. (stavební zákon), který obcím a krajům dává povinnost kontinuálně
sledovat udržitelný rozvoj území a to na úrovni obcí s rozšířenou působností (dále také ORP)

10

Např. Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary, Strategický plán udržitelného rozvoje
statutárního města Kladno, Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje, Strategie udržitelného rozvoje
Ústeckého kraje atd.
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každé dva roky prostřednictvím tzv. Rozboru udržitelného rozvoje území (v rámci tvorby
územně analytických podkladů) a na úrovni krajů prostřednictvím tzv. Zásad územního
rozvoje. ORP měly povinnost vytvořit první Rozbory udržitelného rozvoje území do konce
roku 2008.
Na tomto místě je třeba poznamenat, že stavební zákon upravuje sledování udržitelného
rozvoje území, nikoliv udržitelného rozvoje jako takového. Obce s rozšířenou působností tedy
mají sledovat, zda se jejich území rozvíjí „udržitelně“ či nikoliv a to pomocí 119 tzv.
sledovaných jevů definovaných ve vyhlášce 500/2006 Sb. Mezi tyto sledované jevy patří
např. zastavěné území, plochy občanského vybavení, urbanistické hodnoty, chráněná krajinná
oblast, lesy hospodářské, lesy zvláštního určení, elektrická stanice, ropovod, vodní cesta,
zastavitelná plocha atd. Municipality tedy sledují vývoj těchto jevů na svém území a snaží se
tak zjistit udržitelnost rozvoje území.
Problémem tohoto sledování je zúžené vnímání udržitelného rozvoje pouze na rozvoj
území jako plochy, nikoliv jako prostoru pro život (jak je třeba území vnímáno ve Spolkové
republice Německo). Do sledování se proto např. nedostanou ukazatele degradace životního
prostředí (mimo ukazatele plochy chráněných území nebo zastavěných území a podobných
ukazatelů), ekonomické ukazatele (lokální míra nezaměstnanosti, růst místního HDP atd.) ani
ukazatele vypovídající o sociální soudržnosti (míra kriminality, gramotnosti atd.). Sledování
udržitelného rozvoje je tedy sice v ČR ze zákona povinné, ale je „oploštěné“ na posuzování
využívání území.
Národohospodářské dopady implementace principů udržitelného rozvoje zatím nejsou
nijak významné, pomineme-li náklady na prvotní vytvoření Rozborů udržitelného rozvoje
území pro všech 205 obcí s rozšířenou působností a zhodnocení udržitelného rozvoje v rámci
Zásad územního rozvoje pro všech 13 krajů a jejich pravidelnou dvouletou aktualizaci (jen na
prvotní pořízení těchto dokumentů bylo, podle velmi hrubého odhadu, vynaloženo 250,7 mil.
Kč)11. Je sice pravda, že většina financí na pořízení této dokumentace byla čerpána z fondů
EU, takže na státní, resp. krajské a obecní rozpočty nebyly tak silně touto povinností
11

Drtivá většina obcí s rozšířenou působností a krajů žádala o (spolu)financování pořízení Rozboru
udržitelného rozvoje území Integrovaný operační program, přičemž spolufinancování bylo většinou schváleno
(podpořeno bylo 175 ORP a krajů z 205 ORP a 13 krajů). Průměrná výše podpory ze strany Integrovaného
operačního programu na tvorbu Rozboru udržitelného rozvoje území byla v roce 2008 téměř 900 000 Kč.
Celkové náklady na pořízení dokumentů však byly vyšší (např. Dvůr Králové nad Labem žádal 1 100 000 Kč
z IOP, avšak celkové náklady na pořízení byly 1 433 950 Kč). Pro zjednodušení proto počítejme, že náklady na
vytvoření jednoho takového dokumentu byly 1 150 000 Kč. V tom případě celkové náklady na pořízení Rozborů
udržitelného rozvoje ve všech 205 ORP a na analýzu udržitelného rozvoje území ve všech 13 krajích byly cca
250,7 mil. Kč (218 municipalit * 1 150 000 Kč = 250 700 000 Kč).
Jelikož na aktualizaci dokumentů sledujících udržitelný rozvoj území již nebylo možno získat tak vysoký
příspěvek z fondů EU, nejsou data o celkových nákladech na úrovni celé republiky známa.
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ovlivněny, nicméně přesto je nutné si uvědomit, že tato čtvrtmiliarda korun mohla být využita
efektivněji někde jinde.
Významnější dopady na národní hospodářství nemá implementace udržitelného rozvoje
zatím jen proto, že se mnohé vlády (vč. českých) k tomuto konceptu staví poměrně
konzervativně. Jak již však bylo několikrát řečeno, udržitelný rozvoj je hlavně normativním
konceptem snažícím se dát směr, kudy by se příští rozvoj měl udávat. Ačkoliv zatím převládá
spíše neoklasický pohled na udržitelný rozvoj (tzv. slabá forma udržitelnosti), tedy že
udržitelný rozvoj spočívá především v neklesající celkové zásobě kapitálu (resp. v neklesající
úrovni spotřeby), hrozba toho, že se politicky prosadí zastánci tzv. silné (nebo dokonce velmi
silné) formy udržitelnosti, reprezentované hlavně některými přírodovědci, vybranými
nevládními organizacemi a ekologickými ekonomy, tu je a není zanedbatelná. V tom případě
by národohospodářské důsledky přechodu k tzv. udržitelné ekonomice mohly být zcela
zásadní. Snaha zastavit rozvoj ekonomiky a dovézt ji do tzv. Dalym (1996) představeného
rovnovážného stavu, který vyžaduje nulový růst ekonomiky i populace, by vyvolala nejenom
růst nezaměstnanosti, krach firem a ještě výraznější destabilizaci státního rozpočtu, ale
v souladu s konceptem environmentální Kuznetzovy křivky by mohlo hrozit rovněž ohrožení
kvality životního prostředí (a tedy pro zastánce silné formy udržitelnosti by byl ohrožen
prioritní pilíř udržitelnosti).

Závěry
Koncept udržitelného rozvoje, přestože se původně jednalo o ryze akademický koncept
silně normativní a vágně definované povahy, je v současné době nejen středem pozornosti
mnoha významných ekonomů, kteří se snaží definovat, jaký rozvoj společnosti je dlouhodobě
udržitelný. Tento koncept, ačkoliv na něj zatím neexistuje jednoznačná akademická ani
politická shoda, je postupně implementován do řady strategických politických dokumentů a
normativních právních aktů mnoha zemí i nadnárodních uskupení (vč. České republiky).
V teoretické rovině se objevují dvě základní formy udržitelnosti, které se liší především
v míře státních zásahů do ekonomiky ve jménu dosažení udržitelného rozvoje, ve vztahu
jednotlivých pilířů navzájem a ve vztahu jednotlivých druhů kapitálu. Zatímco neoklasičtí
(environmentální) ekonomové zastávají tzv. slabou formu udržitelnosti, která spočívá
v minimu státních zásahů (ale jistou míru státních zásahů tolerují), v rovnoměrném přístupu
ke všem třem pilířům udržitelnosti a ve víře v substituovatelnost jednotlivých složek celkové
kapitálové zásoby, environmentalisté a ekologičtí ekonomové požadují, aby byl stát aktivnější
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ve snaze dosáhnout udržitelného rozvoje (zejména ve smyslu „přiškrcování ekonomických
aktivit“ a dosažení ekonomiky nulového růstu), vnímají environmentální pilíř udržitelného
rozvoje jako prioritní a tvrdí, že přírodní kapitál není substitutem, ale komplementem
ostatních druhů kapitálu. Proto je udržitelného rozvoje možno dosáhnout jen při neklesající
zásobě přírodního kapitálu.
Odpověď na výzkumnou otázku, zda udržitelný rozvoj a implementace jeho principů a
zásad do politicko-ekonomické praxe (v České republice) představuje hrozbu nebo výzvu pro
národní hospodářství, není jednoznačná. Na základě provedené analýzy odborné literatury
bylo zjištěno, že přístupů k fenoménu udržitelnosti je mnoho (i mezi ekonomy) a vlivy na
národní hospodářství a ekonomický rozvoj společnosti má především politické rozhodování
čelních představitelů států, kteří přijímají politické strategické dokumenty a národní politiky
udržitelného rozvoje. Směr, kterým se společnost bude chtít ubírat při implementaci myšlenek
udržitelného rozvoje je ryze politické rozhodnutí. V současné době (soudě podle Strategie
udržitelného rozvoje České republiky) jsou politici spíše konzervativní a nepřijímají žádná
významná politická rozhodnutí (v souvislosti s dosažením tzv. udržitelného rozvoje), která by
nějak zásadně ovlivnila (pozitivně nebo negativně) ekonomickou situaci v zemi.
Jiná situace by ovšem nastala, kdyby se politici rozhodli přiklonit k určitému modelu
udržitelného rozvoje popsanému výše v textu. Ztotožní-li se politici se Solowovým modelem
udržitelného rozvoje, tedy s představou, že udržitelného rozvoje je dosaženo při neklesající
spotřebě (resp. neklesající celkové zásobě kapitálu), pak by mohl udržitelný rozvoj
představovat výzvu pro národní ekonomiku. Cíl v podobě zachování alespoň konstantní
úrovně zásoby kapitálu (nehledě na to, zda půjde o přírodní, lidský nebo člověkem vytvořený
kapitál) a minimalizace státních zásahů do ekonomiky podpoří ekonomický růst. I liberálně
orientovaní ekonomové, pokud koncept udržitelného rozvoje principálně neodmítají, tvrdí, že
jejich představa o udržitelném rozvoji národnímu hospodářství prospěje. Uvolnění regulace,
zajištění maximální vymahatelnosti a převoditelnosti vlastnických práv povede ekonomické
subjekty ke zvýšení zájmu o svůj majetek a kvalitu svého života (a tím vyšší ekonomické
efektivnosti) a lze očekávat pozitivní vliv těchto skutečností na ekonomiku jako celek. Za
těchto okolností by tedy udržitelný rozvoj mohl představovat výzvu pro národní hospodářství.
Kdyby se však politická representace přiklonila k prosazování silné formy udržitelnosti
tak, jak ji navrhují někteří environmentalisté a ekologičtí ekonomové, pak by pravděpodobně
koncept udržitelného rozvoje představoval pro ekonomický rozvoj významnou hrozbu. Snahy
dosáhnout tzv. rovnovážného stavu ekonomiky podle návrhu Hermana Dalyho, tedy nulového
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ekonomického růstu, nebo dokonce zrušit soukromé vlastnictví, jak upozorňuje Jacqueline
Kasun, by způsobilo významné negativní důsledky pro celou ekonomiku.
Praktická analýza dopadů zavádění konceptu udržitelného rozvoje do praxe v České
republice ukázala, že ve větší míře je tento koncept zatím aplikován pouze prostřednictvím
stavebního zákona při vyhodnocování udržitelného rozvoje území (přičemž náklady na toto
vyhodnocování jsou otázkou v řádu desítek či nižších stovek miliónů korun každé dva roky).
Nedá se tedy říci, že by v současné době představovala koncepce udržitelného rozvoje
významnou hrozbu pro českou ekonomiku. Na druhé straně kroky podnikané k zavádění a
podpoře udržitelného rozvoje v ČR nelze hodnotit ani jako výzvu či příležitost pro
ekonomický rozvoj státu (přestože se ve Strategii udržitelného rozvoje ČR proklamuje, že
cílem je udržet stabilní ekonomiku a zajistit její odolnost vůči negativním vlivům). Nutno
ještě poznamenat, že pro vládu ČR nepředstavuje udržitelný rozvoj úplně nepodstatnou
agendu, neboť v roce 2003 byla zřízena Rada vlády pro udržitelný rozvoj, jejímž předsedou je
předseda vlády. Podle webu Rady vlády pro udržitelný rozvoj „rada ve své činnosti iniciuje,
koncipuje, koordinuje, sleduje, vyhodnocuje a podporuje strategické dimenze v řízení státu.
…. Rada rozpracovává, koordinuje a sleduje uplatnění principů udržitelného rozvoje při
dosažení dynamické rovnováhy jeho složky ekonomické, sociální a environmentální“ (RVUR
2011). Lze tedy i do budoucna očekávat další a hlubší implementaci principů udržitelného
rozvoje do strategických dokumentů a sektorových politik a je proto třeba výrazně zvážit,
jakou formu udržitelnosti upřednostňovat, zda tu podle Solowa, nebo podle Dalyho.
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Oponentský posudek na článek:
Udržitelný rozvoj a jeho aplikace v podmínkách ČR – výzva nebo
hrozba pro národní hospodářství?
autor článku: Jiří Louda
posudek zpracovala: Pavla Kačmárová*
Celkové zhodnocení práce
Celkově článek považuji za velmi kvalitní, přičemž kladně hodnotím zejména část
věnovanou bibliografické rešerši odborných pramenů a ostatních zdrojů informací přispívající
k problematice trvale udržitelného rozvoje. Článek doporučuji ke zveřejnění, jelikož se
domnívám, že účelným způsobem sumarizuje a hodnotí přístup jednotlivých ekonomických
škol ochrany životního prostředí k pojmu ,,trvale udržitelný rozvoj“, s důrazem na
ekologickou ekonomii.
Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
Autor Ing. Louda si v úvodu práce stanovil cíl ,,analyzovat vliv aplikace principů
udržitelného rozvoje na národní hospodářství z hlediska potenciálních výzev nebo hrozeb na
základě odborné literatury i praktických přístupů k hodnocení udržitelného rozvoje“.
Vzhledem k rozsáhlému a nejednotnému uplatnění udržitelnosti na úrovni mezinárodní,
národní i regionální bylo jasné od začátku, že hodnocení vlivu aplikace principů udržitelného
rozvoje bude představovat analýzu přesahující rozsah této práce (předpokládám, že toto je
náplní disertační práce a podle mého názoru to zcela odpovídá náplni doktorského studia)
Autor proto také zmiňuje, že není doposud možné vyvodit ucelený závěr pro oblast vybraných
regionálních celků, z tohoto důvodu bych své hodnocení zaměřila především na první část
práce – tj. na analýzu vlivu aplikace principů udržitelného rozvoje na základě odborné
literatury.
Autorem stanovené závěry vycházejí z provedené rozsáhlé bibliografické rešerše jak
zahraničních autorů (Daly, Tietenberg, Anderson aj.), tak domácích (Hampl, Ščasný aj.).
Souhlasím s názorem, že koncept udržitelnosti, resp. trvale udržitelného rozvoje je produktem
ekologické ekonomie, jejíž vznik lze datovat ke konci šedesátých let 20. století, resp.
*
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sedmdesátých let 20. století. Autor se odkazuje na T. Malthuse, kterého považuje za ,,otce“
udržitelnosti, já bych ovšem doplnila ještě úlohu Karla Marxe a D. Ricarda, kteří podle mě
také ovlivnili podobu ekologické ekonomie právě v sedmdesátých letech, přičemž myšlenky
Karla Marxe se do této problematiky přenesly implicitně v podobě neomarxistických postojů
prvních ekologických hnutí v sedmdesátých letech 20. století. Menší výtkou je také to, že se
autor nezmínil o přínosu K. Bouldinga a jeho článku ,,The Economics of The Coming
Spaceship Earth“ z roku 1966 (více viz BOULDING, Kenneth Ewart. The Economics of The
Coming Spaceship Earth. Environmental Quality in a Growing Economy. 1966, s. 3-14.
Dostupný

také

z

WWW:

http://www.eoearth.org/article/The_Economics_of_the_Coming_Spaceship_Earth_%28histori
cal%29), kde byly vůbec poprvé definovány základní východiska pro udržitelnost v podobě
Bouldingovy definice otevřeného a uzavřeného systému. Z tohoto pohledu osobně považuji
Bouldinga za prvního moderního ekologického ekonoma a právě jeho myšlenky pak dále
rozvedli členové Římského klubu v Limitech růstu (které Ing. Louda zmiňuje a zcela korektně
zdůrazňuje, že sami autoři nikdy netvrdili, že jejich predikce jsou konečné a zcela správné,
což vzhledem ke stavu současné kritiky Limitů v podání mnoha environmentálních ekonomů
velmi pozitivně oceňuji), později také Daly a Costanza. Ráda bych na tomto místě ještě pro
Ing. Louda upřesnila menší detail ohledně závěrů plynoucích z práce ekologického ekonoma
Dalyho, přičemž se domnívám, že je v jeho práci nutné upřesnit, že Daly vycházel z konceptu
tzv. Steady – State systému, kdy mu nešlo o to zastavit hospodářský růst jako takový, on
pouze poukazoval na fakt, že kvalitativní růst (měřený HDP, což striktně odsuzuje, ostatně
jako i neoklasičtí environmentální ekonomové) musí být nahrazen růstem kvalitativním. Ale
v podstatě souhlasím, že z toho plyne stejný závěr, jaký Ing. Louda uvádí.
Závěr příspěvku odpovídá stanoveným cílům, možná by jen bylo vhodné přidat krátký
odstavec o autorově názoru na koncept udržitelnosti, přičemž jeho postoj lze z posledního
odstavce závěru jasně vyčíst, přesto si nemyslím, že by jasnější uvedení autorova názoru práci
nějakým způsobem znehodnocovalo, spíše naopak.
Otázky k prezentaci
Jakou úlohu podle Vás hrála publikace Limitů růstu v přístupu veřejnosti k udržitelnosti
a celkově k ochraně životního prostředí? Domníváte se, že Limity růstu ovlivnily politické
rozhodování ve věcech ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje?
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Oponentský posudek na článek:
Udržitelný rozvoj a jeho aplikace v podmínkách ČR – výzva nebo
hrozba pro národní hospodářství?
autor článku: Jiří Louda
posudek zpracovala: Jana Kramulová*
Celkové zhodnocení práce
Předložený článek nedoporučuji k publikaci. Článek nemá obvyklou vědeckou strukturu
(úvod a cíl – metodika – výsledky – diskuse – závěr). Tuto připomínku ovšem nelze chápat
pouze jako připomínku formální. Pokud by totiž předložený text strukturu vědeckého článku
měl, bylo by možné zhodnotit mimo jiné jak relevantnost metodiky ve vztahu k položené
výzkumné otázce, tak i správnost její aplikace. Takto je možné posoudit pouze vhodnost
položené otázky. Metodiku řešení posoudit nelze, není totiž uvedena. Většina textu se
nezabývá řešením výzkumné otázky: vlastnímu hledání odpovědi na ni autor věnuje pouhé
dva odstavce, a odpověď na výzkumnou otázku proto logicky nemůže být jiná než
nejednoznačná.
Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
Zvolené téma udržitelného rozvoje (UR) je zajímavé a aktuální. Výzkumná otázka je
nicméně podle mého názoru nevhodně položena, a to ze dvou důvodů. Zaprvé autor neuvádí,
jaký teoretický či praktický dopad by měly jednotlivé varianty odpovědí na výzkumnou
otázku. Není tedy jasné, zdali je výzkumná otázka ve vztahu k výzkumu v dané oblasti
relevantní. Zadruhé rozdíl mezi výzvou a hrozbou je poměrně subtilní a leckdy pouze
subjektivní; co jeden vnímá jako hrozbu, jiný může vnímat jako výzvu (výzvou pro někoho
ostatně může být již samotné odvracení hrozby, případně zmírňování následků plynoucích
z události, která hrozí nastat). Rozlišení těchto pojmů patří proto spíše do psychologie (srov.
např. Paulík, K., Psychologie lidské odolnosti, Grada, 2010, s. 108), nicméně autor se otázce
vnímání vztahu mezi národním hospodářstvím a UR z pohledu jednotlivých subjektů ve svém
textu nevěnuje.
Metodiku, pomocí níž chce k řešení své výzkumné otázky přistoupit, autor neuvádí.
*
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Teoretickému úvodu nelze rozsahově ani obsahově téměř nic vytknout, vhodně
objasňuje řešenou problematiku včetně vyjasnění používané terminologie. Autor odkazuje na
relevantní domácí i zahraniční literaturu. Vztah udržitelného rozvoje, svobody a
ekonomického růstu vybízí k otázce, kterou pokládám níže.
Z nezřetelné (přesněji řečeno neuvedené) metodiky řešení výzkumné otázky vyplývá i
nezřetelnost praktické části práce. Autor popisuje, jakým způsobem jsou principy
udržitelného rozvoje v praxi aplikovány od nadnárodní až po místní úroveň, nicméně z tohoto
popisu lze odpověď na výzkumnou otázku najít více než obtížně. Vlastnímu hledání odpovědi
autor věnuje krátkou úvahu ve dvou odstavcích na stranách 11 a 12, nicméně i s ohledem na
nevhodnost položené otázky a nejasnost metodiky nelze čekat, že autorova odpověď na
otázku bude jednoznačná a zásadní.
Otázky k prezentaci
1. S čím je podle autora koncept UR v největším konfliktu? S ekonomickým růstem?
S úrovní svobody? S úrovní chudoby, resp. distribucí bohatství?
2. Autor odkazuje na Lisabonskou strategii (2000). Jak dopadla její realizace?
3. Jaký je podle autora vztah mezi neklesající spotřebou a neklesající zásobou kapitálu
ve vztahu k UR?
4. Jak autor vnímá vztah mezi udržitelným rozvojem a udržitelným růstem?
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Oponentský posudek na článek:
Udržitelný rozvoj a jeho aplikace v podmínkách ČR – výzva nebo
hrozba pro národní hospodářství?
autor článku: Jiří Louda
posudek zpracovala: Nikola Krejčová
Celkové zhodnocení práce
Článek Jiřího Loudy doporučuji k publikování. Důvodem je aktuálnost tématu, v rámci
kterého považuji autorův záměr zdůraznit existenci určitých bariér mezi jednotlivými pojetími
udržitelného rozvoje v rámci odborné literatury a reálnými aspekty jeho aplikace nejen
v České republice za velice přínosný.
Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
Autor v úvodní části práce seznamuje čtenáře s teoretickými východisky a různými
pojetími problematiky udržitelného rozvoje. Přehledně a systematicky klasifikuje jednotlivé
přístupy podle stupně „radikálnosti“, dopadu na ekonomický růst a podle vzájemných vztahů
jednotlivých komponentů udržitelného rozvoje. Poté hodnotí jeho aplikaci do strategických
dokumentů v oblasti veřejné zprávy na úrovni evropské, státní a regionální, především však té
státní. Zde je zřejmá významná přidaná hodnota článku vycházející z nutnosti rešerše mnoha
internetových a jiných zdrojů, oficiálních dokumentů veřejných institucí a strategických
dokumentů a nalezení konkrétních prvků udržitelného rozvoje aplikovaného do praxe. Mezi
klíčovými strategickými dokumenty však autor nepochopitelně nezmiňuje Strategii
regionálního rozvoje jako klíčový dokument pro rozvoj regionů ČR, kde je nutnost
udržitelného rozvoje akcentována, dále operační programy a další programové dokumenty.
Jestliže autor v úvodu své práce deklaruje záměr hodnotit aplikaci principů udržitelného
rozvoje na národní hospodářství, měl by podle mého názoru věnovat větší pozornost
problematice hodnocení udržitelnosti na lokální úrovni. Aplikace UR na místní úrovni by
zasluhovala podrobnější analýzu vzhledem k tomu, že jednotlivé projekty předkládané
v obcích a regionech jsou základním článkem aplikace UR v praxi. Požadavek pozitivního
dopadu každého jednotlivého projektu financovaného z veřejných zdrojů na udržitelný rozvoj
je zásadní pro přidělení finančních prostředků, jeho naplnění je různými metodami sledováno
a hodnoceno, ale výsledky jsou mnohdy uměle zkreslované a neodpovídají realitě. Přináší
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tedy rozvojová politika obcí a regionů hrozbu nebo výzvu pro národní hospodářství? Jestliže
ale autor má v úmyslu hodnotit aplikaci UR pouze ve smyslu zakotvení jeho zásad
v normativních dokumentech, měla by tato skutečnost být jasněji vyjádřena.
Autor správně poukazuje na nedostatky v hodnocení aplikace udržitelného rozvoje, na
nejednoznačnost výsledků dosažených v této oblasti a zřejmou neefektivnost prostředků
z fondů EU vynaložených na implementaci zásad udržitelného rozvoje.
Autor si klade otázku, zda aplikace udržitelného rozvoje znamená výzvu či hrozbu pro
Českou republiku a jiné země či nadnárodní celky. Na tuto otázku odpovídá způsobem, který
čtenář může předpokládat již v úvodu článku a se kterým se nelze než ztotožnit. Nicméně
postrádám zde o něco hlubší argumentaci a zamyšlení nad získanými závěry, zejména nad
smysluplností „umělého“ vtělování zásad udržitelného rozvoje do strategických dokumentů,
jestliže výzkumy a stávající indikátory ukazují na nejednoznačnost výsledků aplikace těchto
zásad.
Metody použité pro účely tohoto článku považuji za vhodné.
Otázky k prezentaci
1. Jaké vidíte možnosti lepšího nastavení hodnotících indikátorů pro obce, aby mohly
lépe sledovat udržitelnost na svém území?
2. Jak byste hodnotil smysluplnost aplikace zásad UR do strategických dokumentů
územních celků, vzhledem k Vámi získaným závěrům?
3. Váš osobní postoj k aplikaci UR směřuje spíše k Solowovi nebo Dalymu?
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Oponentský posudek na článek:
Udržitelný rozvoj a jeho aplikace v podmínkách ČR
– výzva nebo hrozba pro národní hospodářství?
autor článku: Jiří Louda
posudek zpracoval: Jiří Rotschedl*
Celkové zhodnocení práce
Práce kolegy Loudy dle mého názoru nezachází do nutné hloubky, kterou by si
deklarovaný cíl vyžadoval, a proto nedoporučuji příspěvek k publikaci, ale spíše
k dopracování.
Hodnocení obsahu a úrovně zpracování
Práce připomíná spíše zdařilé zpracování zdrojů a vzniku konceptu udržitelného
rozvoje. Ačkoli si autor stanovil velmi zajímavý cíl, od něhož by se dalo očekávat i zajímavé
zpracování, tak k naplnění očekávání na konec bohužel nedojde.
Příspěvek je rozdělen na dva hlavní celky. První se zabývá teoretickým rámcem a druhý
je deklarován jako praktická aplikace zvoleného tématu. Přidaná hodnota práce je zejména
v uceleném přehledu zdrojů a zmapování vzniku problematiky trvale udržitelného rozvoje, za
kterou ovšem pokulhává praktická část.
Práce neobsahuje žádnou zásadní metodologickou analýzu, kromě shrnutí existující
literatury. V práci je sice uvedeno několik názorů autora, ale např. není zcela jasné, zda autor
zastává názor slabé nebo silné formy udržitelnosti.
Pozitivně hodnotím zpracování relevantní literatury, a to jak české, tak zahraniční.
V praktické části a závěru však autor nedojde k odpovědi na položenou otázku v úvodu a
konstatuje: „Odpověď na výzkumnou otázku, zda udržitelný rozvoj a implementace jeho principů
a zásad do politicko-ekonomické praxe (v České republice) představuje hrozbu nebo výzvu pro
národní hospodářství, není jednoznačná”. S tímto závěrem nemohu souhlasit, neboť v některých
ohledech je výzvou a v některých hrozbou. Autor nešel do patřičné hloubky zkoumání této
problematiky. Zjistil by totiž, že vliv politiky udržitelného rozvoje ovlivňuje hospodářství na
národní úrovni i na úrovni jednotlivých subjektů a spotřebitelů.
*

Student doktorského studia, Katedra ekonomie, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Nám. W.
Churchilla 4, 130 67 Praha 3; e-mail: jiri@rotschedl.com.
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Autor se v praktické části nezmiňuje o řadě zcela relevantních programů vlády nebo jiných
subjektů, které byly realizovány za posledních deset let. Zmínit je možné např.:
-

zvyšování nároků na výstavbu z hlediska energetické náročnosti budov, zavedení
energetického štítku budov a auditu vznikajících projektů či rekonstrukcí;

-

existence programů pro snížení energetické náročnosti stávajících budov – „Zelená
úsporám“, nebo programy pro revitalizaci panelových domů, či pro výměnu kotlů apod.;

-

dřívější zvýhodnění fotovoltaických elektráren, která již dnes není podporována;

-

zavedení poukázek a limitů na produkci skleníkových plynů;

-

zavázání se ČR k vybudování ČOV v obcích apod.
První z uvedených bodů ovlivňuje národní hospodářství v několika ohledech, např.:

-

motivuje výrobce stavebního materiálu k výzkumu a vývoji nových druhů materiálů, které
budou splňovat zpřísňující se zvukově-tepelné normy. Tento technický a technologický
pokrok vede k např. zvyšování produktivity.

-

otevírá trh novým produktům, které zde před tím nebyly – plastová okna, dvoj- a trojskla,
nové zateplovací systémy a materiály, tepelná čerpadla, solární panely apod.

-

změny v legislativě v oblasti stavebnictví zavedly novou profesi – Energetický auditor
Vliv politiky udržitelného rozvoje se tedy neomezuj jen na regulaci území, jak uvádí autor

práce. Přesto je nutné poznamenat, že zde regulace území existuje déle, a to od vzniku stavebního
zákona v roce 1976, jehož název přesně byl: „o územním plánování a stavebním řádu. Území
tedy bylo v rámci tohoto plánu regulováno formou územních plánů na krajské, okresní a lokální
úrovni a regulačních plánů. Můžeme si ovšem položit otázku, zda regulace probíhala směrem
k trvalé udržitelnosti, nebo naopak.

Otázky k prezentaci
Která forma udržitelnosti je Vám bližší a proč?
Opravdu si autor myslí, že je vliv udržitelného rozvoje na národní hospodářství (v rámci
hrozeb či výzev) tak nejednoznačné?
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Reakce na oponentské posudky na článek:
Udržitelný rozvoj a jeho aplikace v podmínkách ČR – výzva nebo
hrozba pro národní hospodářství?
Jiří Louda
Reakce na oponentský posudek Pavly Kačmárové
Na základě podnětu sl. Kačmárové budou do teoretické části zapracovány zmínky o
přínosu K. Bouldinga a jeho článku ,,The Economics of The Coming Spaceship Earth“
k formování konceptu udržitelného rozvoje. Rovněž autor zmíní úlohu K. Marxe a D. Ricarda
jako předchůdce myšlenek o udržitelnosti rozvoje. V připravované finální verzi článku bude
navíc podrobněji rozebrán Dalyho koncept steady-state economics a jeho úloha pro slabou
formu udržitelnosti.
Reakce na oponentský posudek Nikoly Krejčové
Kolegyně Krejčová upozorňovala, že v práci není zmiňována Strategie regionálního
rozvoje, jako klíčový dokument pro rozvoj regionů ČR. Strategie regionální rozvoje i Politika
územního rozvoje opravdu zmiňují problematiku udržitelného rozvoje území a je tedy nutné
tyto dokumenty v práci uvést a bude tak provedeno. V závěru článku bude rovněž více
prostoru věnováno samotné analýze praktické implementace konceptu udržitelného rozvoje
do politických dokumentů a kritickému zhodnocení tohoto jevu.
Reakce na oponentský posudek Jany Kramulové
Do jisté míry lze uznat připomínku kolegyně Kramulové, že v článku není (v dostatečné
míře) popsána metoda výzkumu a že na samotné explicitně uvedené odpovědi na vědeckou
otázku je věnováno poměrně málo prostoru. Nicméně je třeba uvést, že odpovědi na vědeckou
otázku se implicitně věnuje celý článek, neboť autor článku považuje za nemožné
kvalifikovaně odpovědět, zda udržitelný rozvoj představuje hrozbu nebo výzvu pro národní
hospodářství, aniž by provedl zevrubnou analýzu jednotlivých forem udržitelného rozvoje
prosazovaný různými zájmovými skupiny. Tyto (ideologické) formy (ať již v čisté nebo
smíšené formě) mají zásadní vliv na formování praktické politiky udržitelného rozvoje. Je
však pravda, že diskusi výsledků analýzy jednotlivých forem udržitelnosti podle různých
ekonomických škol by měl být ve finální podobě článku věnován větší prostor. V rámci
diskuse na doktorandském semináři se autor s oponenty shodl na tom, že cíl (resp. vědecká
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otázka uvedená přímo v nadpisu článku) je poměrně ambiciózní a v rozsahu standardního
článku těžko zodpověditelná. Otázka podobného typu je podnětná pro dlouhodobější výzkum
(případně pro disertační práci). Proto po další práci na článku bude výzkumná otázka
upravena.
Reakce na oponentský posudek Jiřího Rotschedla
V reakci na oponentský posudek pana Roschedla se autor příspěvku nemůže zcela
ztotožnit tvrzením, že při hlubším zkoumání praktické problematiky udržitelného rozvoje by
autor příspěvku zjistil, že je v této souvislosti třeba také zmínit další relevantní programy
vlády jako budování ČOV, „Zelená úsporám“ atd. Při takto široce pojatém vlivu udržitelného
rozvoje na praktickou politiku by se dalo říci, že veškeré vládní politiky, programy atd. jsou
prováděny proto, aby bylo dosaženo udržitelného rozvoje (pokud vnímáme udržitelný rozvoj
jako koncept, kde se má rozvíjet ekonomický, sociální, environmentální a příp. institucionální
pilíř). Článek se však zabýval zejména těmi politikami a vládními programy, kde se zcela
otevřeně mluví o snaze dosáhnout udržitelného rozvoje (území) a potřebě tento proces
hodnotit, tedy dokumentům, kde je tento fakt explicitně písemně zmíněn.
Na další část podnětů kolegy Rotschedla již bylo odpovězeno v rámci reakce na
posudek paní Kramulové.
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